
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНІЧНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ 

 
 
 

О.І. Кисельова, Л.В. Коломієць, А.Г. Шевцов 
 

 
 
 

 
ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
ТА ВИМІРЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 
 
 

Монографія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Одеса 
2017 

  



УДК 378.1+372.8 
ББК 74.58+74.04 
 К 44 
 

Рекомендовано до друку вченою радою Одеської державної академії 
технічного регулювання та якості(протокол № 2 від 28.09.2017) 

 
Автори: 

 

Кисельова О. І. – кандидат педагогічних наук, доцент 
Коломієць Л. В. – доктор технічних наук, професор 
Шевцов А. Г. – доктор педагогічних наук, професор 

 
Р е ц е н з е н т и: 

 

Банзак Оксана Вікторівна,доктор технічних наук, доцент, Одеська               
державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса. 
Квасніков Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор,               
Національний авіаційний університет, м. Київ. 
Новіков Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, Інститут підвищення кваліфікації у сфері технічного регулю-
вання та споживчої політики, м. Київ. 
 

 
К 44 
 

Кисельова Ольга Ігорівна 
Якість вищої освіти: організація навчання та вимірювання знань: 
[монографія] / О.І. Кисельова, Л.В. Коломієць, А.Г. Шевцов. – Одеса: 
Бондаренко М.О., 2017. – 244 с. 
ISBN 978-617-7424-81-8 

 У монографії розкриваються теоретико-методологічні питання організації   
навчання та вимірювання знань студентів вищих навчальних закладів, як основної 
умови досягнення якості вищої освіти, побудованої на засадах сучасної наукової 
думки. Особлива увага приділяється дослідженню характеристик сучасної системи 
вищої освіти, нових педагогічних концепцій та технологій навчання, стандартизації 
та інтенсифікації освітнього процесу. Розкриваються питання вимірювання і   
контролю знань, розглянуті нові методи і види оцінки та вимірювання знань студе-
нтів. 

Монографія призначена для викладачів, аспірантів та студентів технічних ви-
щих навчальних закладів. 

УДК 378.1+372.8 
ББК 74.58+74.04 

 
ISBN 978-617-7424-81-8 

 
 
 
 

© О.І. Кисельова, Л.В. Коломієць,  
А.Г. Шевцов. 2017 



Організація навчання та вимірювання знань 

 

~ 3 ~ 

Зміст 
 

Передмова……………………………………………… 6 
  
Глава 1 Характеристики сучасної системи вищої 

освіти………………………………………………………. 
 
8 

1.1 Соціальні характеристики системи освіти............. 8 
1.2 Інтегральність сучасної системи освіти................. 13 
1.3 Технічність і технологічність системи вищої 

освіти.……………………………………………………… 
 
19 

1.4 Педагогічна система ВНЗ……................................ 24 
1.5 Європейська кредитна трансферно-накопичувальна 

система...………………….................................................... 
 
28 

1.6 Якість вищої освіти та її оцінка............................... 39 
  
Глава 2 Теоретичні засади організації навчального 

процесу у ВНЗ…......……………………………………… 
 
43 

2.1 Становлення і розвиток педагогічної теорії…….. 43 
2.2 Мета, завдання та зміст вищої освіти……............. 50 
2.3 Теорія навчання (дидактика) вищої школи…........ 59 
2.4 Нормативні документи, що визначають зміст 

освіти...…………………………………………………….. 
 

63 
2.5 Теоретичні особливості підготовки здобувачів 

наукового ступеня доктора філософії................................ 
 

75 
 
Глава 3 Педагогічні концепції та технології  

навчання.…………………………………………............. 

 
 
82 

3.1 Історія та теорія становлення концепцій навчання... 82 
3.2 Концепція проблемного навчання…….................. 86 
3.3 Концепція індивідуально-орієнтованого  

(особистісно-орієнтованого) навчання………………….. 
 
90 

3.4 Дидактичні технології у вищій школі…………… 99 
3.5 Ознаки технологічності навчального процесу 

та структура педагогічних технологій…………...………. 
 
102 

3.6 Види педагогічних технологій…………………… 105 
  



Якість вищої освіти  

 

~ 4 ~ 

 
Глава 4 Закони, закономірності, види і стилі 

навчання………………………………………………...... 

 
 
111 

4.1 Закони та закономірності навчання……………… 111 
4.2 Види навчання………………………………........... 120 
4.3 Стилі навчання………….……………………......... 126 
 
Глава 5 Принципи та методи навчання…………... 

 
130 

5.1 Принципи навчання………………………….......... 130 
5.2 Методи навчання………………………………….. 132 
 
Глава 6 Організаційні системи і форми навчання... 

 
139 

6.1 Організаційні системи навчання……………......... 139 
6.2 Лекційно-семінарська та інноваційна системи 

навчання: порівняльний аналіз…………...…………….... 
 
141 

6.3 Загальна характеристика форм навчання............... 147 
6.4 Лекції та методика їх проведення…………........... 148 
6.5 Види практичних занять………………………….. 152 
6.6 Педагогічний контроль та основні форми його 

здійснення…………………....……………………………. 
 
156 

 
Глава 7 Стандартизація та інтенсифікація             

педагогічного процесу у ВНЗ………………………....... 

 
 
162 

7.1 Стандартизація вищої освіти………………........... 162 
7.2 Принципи та завдання стандартизації вищої 

освіти………………………………………………….…… 
 
167 

7.3 Інтенсифікація навчального процесу у ВНЗ…….. 169 
  
Глава 8 Вимірювання і контроль знань у вищій 

школі.………………………………………………............ 
 
177 

8.1 Теоретико-методологічні засади вимірювання 
знань………………………………………………………... 

 
177 

8.2 Роль тестового контролю у системі вимірювання 
знань…………………………………..……………………. 

 
182 

8.3 Зміст та класифікація тестових завдань…………. 186 
  



Організація навчання та вимірювання знань 

 

~ 5 ~ 

Глава 9 Забезпечення якості вищої освіти шляхом 
впровадження тестування………………..….................. 

 
189 

9.1 Об’єктивність тестового контролю……………… 189 
9.2 Теорія конструювання тестів Іtem Response 

Theory…………….………………………..………………. 
 
192 

9.3 Оцінні судження і шкали вимірювання знань....... 194 
9.4 Біпарадигмальна модель вимірювання знань........ 199 
9.5 Якісні і кількісні рівні вимірювань знань……….. 203 
9.6 Типи засобів вимірювання знань відповідно до 

класифікації завдань……....………………………………. 
 
207 

9.7. Сучасні види вимірювання знань і якості освіти…. 209 
  
Тезаурус……………....……………………………….. 212 
 
Список використаних джерел…………………........ 

 
236 

  

 

  



Якість вищої освіти  

 

~ 6 ~ 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА 
 

У сучасних умовах розвитку науки і техніки, Україна 

потребує значної кількості висококваліфікованих фахівців 

в інноваційній сфері, які стануть запорукою успішного 

економічного розвитку та конкурентоспроможності держа-

ви в найближчому майбутньому. Стрімкий розвиток IT-

галузі, робототехніки, нанотехнологій загострює проблему 

якісного навчання сучасних здобувачів вищої освіти техні-

чних спеціальностей, з метою забезпечення їх конкуренто-

спроможності на світовому ринку праці і відповідності 

сучасним тенденціям розвитку суспільства.  

Інтелектуальний потенціал суспільства, безпосеред-

ньо визначається якістю вищої освіти, він є найважливі-

шим фактором не лише економічного і соціального розви-

тку, а й фактором економічної і політичної самостійності 

країни, фактором її виживання. Реформування системи 

вищої освіти України передбачає здійснення державної 

політики у цій сфері, з урахування тенденцій розвитку ви-

щої освіти світового співтовариства та країн Європейсько-

го Союзу і спрямованої на посилення розвитку наукового і 

технічного напряму навчальної діяльності, що сприятиме 

формуванню в молоді компетентностей науково-дослідної, 

експериментальної, конструкторської, винахідницької дія-

льності, адже фахівці майбутнього мають вирішувати про-

блеми, розуміючи й використовуючи нові наукові підходи, 

техніку та технології.  

Для забезпечення вимог законодавства України випу-

скник магістратури та аспірантури повинен не тільки бути 

компетентним фахівцем у своїй галузі, але й знати теоре-

тичні засади організації навчального процесу у вищій шко-

лі, вміти їх втілювати на практиці, знати основні вимоги, 
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що висуваються до якості вищої освіти законодавством 

України, розкриттю цих питань і присвячено дане видання.  

У монографії докладно розкриваються сучасні аспек-

ти організації навчання та вимірювання знань студентів 

ВНЗ, як основної умови досягнення якості вищої освіти, 

побудованої на засадах безперервності, наступності, інди-

відуальної спрямованості, сучасності, фундаменталізації, 

науковості і системності знань, їх цінності для соціального 

становлення людини, гуманізації і демократизації освіти, 

ідеї толерантності і полікультурності, взаємоповаги між 

націями і народами. Особлива увага приділяється дослі-

дженню характеристик сучасної системи вищої освіти, її 

якості, яка досягається шляхом впровадження у роботу 

ВНЗ нових ідей, щодо організації навчання, вимірювання і 

контролю знань, нових методів оцінки і вимірювання знань 

студентів. 
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Глава 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОЇ  

СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1.1 Соціальні характеристики системи освіти  

 

Внутрішнє наповнення та практичне втілення освіт-

ніх концепцій і ідей підпорядковується реалізації мети 

освіти, яка умовно поділяється на глобальну і локальну. 

Глобальною метою освіти є формування всебічно розвине-

ної особистості, а локальна мета реалізована у навчальних 

планах та програмах. Мета освіти та її компоненти фор-

муються відповідно до запитів суспільства, економіки, по-

літики, культури та інших чинників. В різні часи природу, 

функції та рушійні сили освіти розглядали по різному, за-

лежно від умов, функцій і цілей навчання. На сучасному 

етапі розвитку наукового знання склалося кілька провідних 

поглядів на систему освіти, вона розглядається як: соціа-

льна, соціально-економічна та соціокультурна системи. 

1. Освіта, як соціальна система. Соціальна система 

— це складно-організоване цілісне утворення, впорядкова-

не і пов'язане з сукупністю взаємо-детермінованих зв'язків 

між його елементами. Її основні характеристики [1]:  

1) цілісність, відносна завершеність об'єкта і його ві-

дносна єдність; 

2) наявність внутрішніх зв'язків; 

3) наявність зовнішніх зв'язків з іншими об'єктами та 

системами; 

4) структурованість; 

5) відносна автономність; 

6) самоорганізованість і саморегульованість; 

7) багатофункціональність; 

8) скерованість на досягнення певного результату.  

Всі ці характеристики притаманні сучасній системі 
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освіти, яка розглядається в різних аспектах наукового 

знання (теорія функціонального аналізу, теорія соціальної 

стратифікації, теорія подвійної спадковості), в яких визна-

чаються її провідні функції і характеристики. 

У межах функціонального аналізу досліджуються 

функції освіти та їх вплив на соціальні зміни, диференціа-

цію суспільства, соціальну мобільність. Ці теорії набули 

популярності у другій половині ХХ століття (польські со-

ціологи Я. Щепанський, Е. Адамський, французькі соціо-

логи Ж. Жерар, А. Турен та ін.). Вони розглядають освіту 

як фактор соціальних змін у рамках теорії постіндустріа-

льного суспільства, що активізувало інтерес суспільства до 

функцій та якості освіти.  

Розробник теорії функціонального аналізу Роберт 

Мертон, досліджуючи функції освіти, як соціальної систе-

ми, виділяє п'ять його значень:  

1) суспільне доручення, покладене на певного вико-

навця; 

2) спеціалізований вид занять, який є для індивіда по-

стійним джерелом діяльності; 

3) математичне розуміння функції та функціональної 

залежності;  

4) систематичний принцип зв'язку структурних оди-

ниць;  

5) об'єктивний результат для пристосування й інтег-

рованості системи [1]. 

Відповідно до положень теорії соціальної стратифіка-

ції (Л. Уорд, Е. Дюркгейм, Дж. Дьюї та ін.), основними фу-

нкціями освіти, як соціального інституту, є наступні: соціа-

льно-економічні, пов’язані із формуванням і розвитком ін-

телектуального та наукового, технічного і кадрового потен-

ціалу суспільства; соціально-політичні, пов'язані із забезпе-

ченням безпеки суспільства, соціального контролю, соціа-

льної мобільності, стійкого розвитку суспільства, його від-
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носин до загально-цивілізаційних процесів; соціокультурні 

(культуротворчі), які дозволяють розвивати, зберігати і тра-

нслювати духовну спадщину, формувати особистість [2]. 

Згідно з теорією подвійної спадковості, можна виок-

ремити ще одну функцію системи освіти, яку можна умов-

но позначити як збереження генетичного коду суспільства. 

Вона полягає у забезпеченні наступності поколінь, у збе-

реженні не лише накопичених знань та умінь, наукових 

досліджень, фактів і уявлень, а й моральних, етичних норм, 

суспільно прийнятих традицій, загалом — загальнолюдсь-

ких цінностей. 

2. Освіта, як соціально-економічна система, має 

такі характеристики:  

1) відтворення провідної продуктивної сили суспіль-

ства — робочої сили, що є основним економічним призна-

ченням освіти; 

2) процес праці із забезпечення освіти є складником 

процесу відтворення робочої сили;  

3) приріст національного прибутку;  

4) підвищення продуктивності праці за допомогою 

перетворення науки на безпосередню виробничу силу; 

5) система, яка підвищує економічну грамотність та 

економічну культуру людей;  

6) сприяє удосконаленню виробничих відносин за 

допомогою глибшого пізнання та узгодження реалізації 

своїх інтересів з вимогами економічних законів [3].  

Також, до основних характеристик соціально-

економічних функцій освіти належить формування інтеле-

ктуального та кадрового потенціалу суспільства, адже зна-

чення такого фактора як якість людських ресурсів багато-

разово зросло на початку нового тисячоліття [3]. 

Головна мета освіти, як соціально-економічної теорії 

– забезпечення вищого рівня матеріальної забезпеченості 

та підвищення рівня добробуту людини, з одного боку, а 
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також зростання економічного й політичного статусу дер-

жави – з іншого.  
Економічний аспект функціонування освіти включає 

в себе три сторони: 
1) економічне стимулювання, як засіб забезпечення 

найбільш високого рівня викладання знань, їх якісного 
засвоєння студентами і формування на цій основі високок-
валіфікованого, конкурентоспроможного фахівця; 

2) мотивація студентів до навчання визначається пот-
ребами економіки; 

3) економічні засоби забезпечують найбільш ефекти-
вне управління освітнім процесом, його розвиток як безпо-
середньої продуктивної сили суспільства [3]. 

Отже, розвиток продуктивних сил і виробничих від-
носин, зумовлений визначеним рівнем освіти, перетворю-
ється на економічний і соціальний прогрес суспільства 
також саме завдяки освіті, як найбільш адекватної системи 
виробничих відносин — відносин організації та управління 
виробництвом. Можливість перетворення науки у безпосе-
редню продуктивну силу залежить від рівня і якості освіти; 
кількості та швидкості оновлення знань, які визначають 
програму підготовки фахівця, удосконалення методик, пе-
ретворення знань в уміння. 

3. Освіта – соціокультурна система. Серед харак-
теристик культури, які стали основою сучасної системи 
освіти, найважливіші, на нашу думку, такі:  

1) сформувався інститут науки, як окрема категорія;  
2) засоби закріплення знання в слові, його відтворен-

ня і консервація, збереження і тиражування інформації;  
3) якісна зміна самого інституту сучасної освіти;  
4) виникнення конструкцій, пов’язаних з передачею 

професії: створення спеціальних навчальних закладів з підго-
товки вузько направлених фахівців, вимоги від них поглиб-
лених знань у певній галузі, формування механізмів контро-
лю за професійною діяльністю, створення системи якості;  
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5) виникнення регулярних зв’язків системи освіти з 

іншими соціальними інститутами, у першу чергу – із дер-

жавою і наукою [4].  

Це далеко не повний перелік характеристик прита-

манних освіті як соціокультурній системі, цей список мо-

жна продовжувати культурно-історичними, етнографічни-

ми, культурно-філософськими та ін. характеристиками, 

проте зауважимо, що ми не мали на меті докладно дослі-

джувати освіту в такому аспекті, оскільки, це складне фі-

лософське поняття, яке є предметом окремих досліджень, 

де освіта асоціюється з культурою, вона є її транслятором 

і, водночас, формує культуру майбутнього [5]. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновки про 

те, що система освіти органічно поєднує характеристики со-

ціальної, соціально-економічної та соціокультурної систем, 

проте їх визначення, функції і характеристики не розкрива-

ють повністю сутність сучасної освіти. Це пов’язане з тим, 

що, сучасне суспільство ставить перед собою завдання:  

 автоматизувати процеси, що забезпечують професійні 

потреби особистості, на основі раціонального використання 

технічних досягнень індустріального суспільства;  

 звільнити людину від рутинної роботи, пов'язаної з 

передаванням, збиранням, перетворенням і зберіганням 

інформації; створити умови глобального доступу до ін-

формаційних ресурсів людства;  

 забезпечити раціональне використання накопичених 

знань як основи розв'язання соціальних проблем.  

Означене зумовлює необхідність посилення технічної 

складової освіти, її інформатизації та впровадження інно-

вацій в освітній процес і вимагає розгляду освіти, як сис-

теми, що поєднує соціальні та технічні характеристики й 

функції.  
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1.2 Інтегральність сучасної системи освіти  

 

У п. 1.1 проаналізована система освіти, як соціальна, 

соціально-економічна та соціокультурна системи, проте в 

сучасних умовах розвитку техніки і технологій, системи 

ніби "перетікають" одна в одну, повільно еволюціонуючи, 

все більше віддаляючись від вихідної системи, іноді тран-

сформуючись до невпізнання. Поступово дрібні зміни 

накопичуються і стають причиною великих якісних пере-

творень.  

Традиційно, основним суб’єктом і об’єктом в освіт-

ньому процесі є людина (викладач і студент), проте, відне-

давна ситуація докорінно змінилася і в сучасний освітній 

процес ВНЗ впроваджуються: автоматичні освітні системи 

(АОС) – це програмно-технічні інформаційно-обчислю-

вальні комплекси, що здійснюють методичну, навчальну й 

організаційну підтримку процесу навчання, проведеного на 

базі інформаційних технологій, електронні віртуальні лабо-

раторії, освітня робототехніка, комп’ютерне моделювання, 

онлайн-курси, інтерактивні електронні підручники, інші 

комп’ютерні та ІТ-техногогії.  

Все це свідчить про те, що система освіти набуває 

ознак технічності і технологічності та дає змогу говорити 

про її інтегральність. 

Термін «технічна система» трактується ученими 

(О.В. Варич, А.Г. Голубенко, Ю.І. Кузнєцов, А.О. Петров, 

Р.С. Редько, М.М. Хелемендик та ін.), як сукупність впоря-

дковано взаємодіючих елементів, що має властивості, які 

не зводяться до властивостей окремих елементів, і призна-

чена для виконання певних корисних функцій. Незважаю-

чи на величезну різноманітність, технічні системи мають 

ряд загальних властивостей, характеристик і структурних 

особливостей, що дозволяє вважати їх єдиною групою 

об'єктів [6].  
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Технічна система має 4 основні характеристики: фу-

нкціональність, цілісність, організація, системна якість. За 

відсутності хоча б однієї характеристики не можна вважа-

ти об'єкт технічною системою. Слід пам’ятати, що елемен-

ти системи мають зв'язки один з одним, з'єднані певним 

чином, організовані у просторі і часі; кожна система в ці-

лому має якусь особливу якість, яка не дорівнює простій 

сумі властивостей складових її елементів, інакше втрача-

ється сенс у створенні системи (цілісної, функціонуючої, 

організованої) [7].  

Структура технічних систем поділяється на структу-

рні елементи і групи, які знаходяться між собою в певних 

геометричних, механічних, енергетичних, часових та ін-

ших відношеннях. 

Проаналізувавши характеристики технічної системи, 

можна стверджувати, що вони в більшості притаманні су-

часній системі освіти.  

Всі ці технології і програми не тільки засіб навчання 

(транслятор нових знань), а їх генератор, тобто технології 

виступають в якості суб’єкта навчання. Це дає підстави 

стверджувати, що система освіти є поєднанням соціальної, 

культурної, економічної і технічної систем, які формують 

інтегральну систему (див. рис. 1.1).  
 

 
 

Рис. 1.1 – Інтегральна система освіти 
 

В сучасній науковій зарубіжній (O'Neil, Dennis) і віт-

чизняній (М.А. Мартинюк, А.В. Непомнящий) літературі 

інтегральна освіта визначається, як система створення і 

технічна система  

соціальна система соціокультурна система 

соціально-економічна система 

ОСВІТА 
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транслювання діючим і підростаючим поколінням цільних 

образів світу з урахуванням їхньої безперервної динаміки в 

суб'єктивному просторі й достатній стабільності у просторі 

об'єктивному. Така система має на меті: не тільки знахо-

дження знання, але й гармонізацію всієї тринітарної струк-

тури пізнання "знання – буття – розуміння"; не тільки роз-

виток раціональності, але й досягнення союзу духу, розуму 

й серця через удосконалення тринітарної структури сприй-

няття "раціональне – емоційне – інтуїтивне» [8].  

Це пов’язано з тим, що все більшого поширення на-

буває інтегральна концепція освіти, яка розглядає світ як 

цілісну систему й представляє новий, комплексний підхід 

до навчання, відмінний від тих, до яких ми звикли. Згідно з 

цією концепцією сприйняття реальності, витканої начебто 

з окремих частин, накладає свій відбиток на наші освітні 

програми.  

Майже всі навчальні заклади – від дитячих садків до 

ВНЗ – дотримуються роздільного вивчення різних тем і 

дисциплін, не вказуючи на тісний зв'язок між ними, ігно-

руючи єдність світу. У рамках інтегральної системи ви-

вчаються не окремі теми/дисципліни, а їхнє широке полот-

но, що дозволяє проводити зв'язок з різними явищами й 

охоплювати загальну картину. Інтегральна освіта здійсню-

ється на основі інтегрального, метасистемного і тринітар-

ного підходів [9]. 

Теоретико-методологічні засади інтегральної системи 

освіти ґрунтуються на основних положеннях системно-

синергетичного (В.О. Андрущенко, В.О. Лутай, О.О. Оста-

пчук, І.П. Пригожин, Г.М. Нестеренко та ін.), інтегратив-

ного (С.О. Гончаренко, К.М. Гуз, В.В. Ільченко, Ю.М. Ма-

льований та ін.), особистісно-діяльнісного (О.І. Киричук, 

С.О. Подмазін, О.С. Савченко, А.В. Хуторський, І.В. Яки-

манська та ін.) підходів [10].  
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Системно-синергетичний підхід сприяв розумінню 

особистості як складної самоорганізованої системи, якій не 

можна нав’язати шляхів її розвитку. Вона володіє значними 

власними можливостями для саморозвитку. Завдання ви-

кладача: створити суб’єкт-суб’єктні відносини, необхідні 

умови для розвитку та самореалізації студента; забезпечува-

ти не тільки навчальну функцію, а й професійно-

спрямований супровід студента, як суб’єкта навчальної дія-

льності засобами інтеграції змісту й організаційних форм 

[10], [11]. Ефективність інтегральної технології забезпечу-

ється узгодженою взаємодією усіх суб’єктів діяльності, оп-

тимальним поєднанням предметно орієнтованого та інтег-

рованого підходів до організації освітнього процесу у ВНЗ. 

В цьому контексті інтегральна освіта – це поєднан-

ня навчального матеріалу з різних галузей наукового знан-

ня, що, на нашу думку, не повністю відображає потреби 

сучасної реальності, оскільки рівень розвитку людства ви-

магає від освіти поєднання не тільки змісту, але й засобів, 

форм, методів представлення навчального матеріалу, що 

вимагає поєднання систем, а не дисциплін і галузей наук.  

Проаналізувавши ситуацію, яка склалася в системі 

сучасної освіти, ми вважаємо, що інтегральність системи 

освіти має отримати нове значення – вона поєднує харак-

теристики соціальної, соціокультурної, соціально-

економічної і технічної систем.  

Як будь-яка інша система, інтегральна система освіти 

може бути розділена на підсистеми, що свідчить про її іє-

рархічність (ступінчастість), у цьому випадку підсистема-

ми виступають соціальна, соціокультурна, соціально-

економічна і технічна системи. Характеристики інтеграль-

ної системи освіти можна зобразити у вигляді схеми (див. 

рис. 1.2).  
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Рис. 1.2 – Характеристики інтегральності системи освіти 
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На схемі вказані характеристики, які притаманні сис-
темі освіти, як соціальної, соціально-економічної, соціоку-
льтурної та технічної системи.  

1-ий рівень – функціональність, цілісність, організа-
ція і системна якість, вони зазвичай характеризують техні-
чні системи, проте, засновуючись на аналізі наукової літе-
ратури (О.В. Куклін, М.А. Мартинюк, А.В. Непомнящий) і 
власних дослідженнях, вважаємо, що вони певною мірою 
притаманні кожній з цих систем.  

Характеристики наступного, 2 рівня (наявність внутрі-
шніх і зовнішніх зв’язків, чітко визначена структура, автоно-
мність та інші) теж притаманні майже всім цим системам, 
окрім соціокультурної. Система освіти, як соціокультурна 
система, на наш погляд, не має таких чітких характеристик, 
автономність, скерованість на досягнення певного результа-
ту, оскільки культура дуже широке поняття, яке охоплює всі 
надбання і досвід людства, втілені в матеріальних і нематері-
альних здобутках, це одна з основних ознак людської спіль-
ноти і пронизує всі системи і сфери людського існування.  

Характеристики 3 рівня властиві тільки кожній окре-
мій системі, оскільки вони специфічні і вузько системні.  

Все це дає підстави стверджувати, що система освіти 
носить інтегральний характер.  

Оскільки потрібно враховувати те, що сучасні техно-
логії і програми не тільки засіб навчання (транслятор но-
вих знань), а й їх генератор, тобто технології виступають в 
якості суб’єкта навчання. Це дає підстави стверджувати, 
що система освіти є поєднанням соціальної, культурної, 
економічної і технічної систем, які формують інтегральну 
систему. Яка поєднує їхні характеристики і поділяється на 
підсистеми, що свідчить про її ієрархічність (ступінчас-
тість), у цьому випадку підсистемами виступають соціаль-
на, соціокультурна, соціально-економічна і технічна сис-
теми та їх характеристики.  
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1.3 Технічність і технологічність системи  

вищої освіти 

 

Як вже зазначалося раніше, урахування сучасних те-

нденції до:  

 автоматизації процесів, що забезпечують інформа-

ційні потреби особистості, на основі раціонального вико-

ристання технічних досягнень індустріального суспільства;  

 звільнення людини від рутинної роботи, пов'язаної з 

передаванням, збиранням, перетворенням і зберіганням 

інформації;  

 створення умов глобального доступу до інформа-

ційних ресурсів людства;  

 забезпечення раціонального використання накопи-

чених знань як основи розв'язання соціальних проблем;  

 інформатизації та технологізації вищої освіти.  

Все це свідчить про те, що сучасна вища освіта базу-

ється на високій індустріально-інформаційній основі і ви-

магає від більшості учасників належного рівня науково-

технічної освіти, знання інформаційно-технічних засобів 

та інноваційних технологій навчання, організації й управ-

ління освітнім процесом, а у більш широкому значенні 

ефективності економічного зростання і відтворення.  

Система вищої освіти поступово набуває рис техніч-

ної системи таких, як: функціональність, цілісність (струк-

тура), організація, системна якість. Відповідно до комбіна-

торної концепції технічні системи можна зобразити (гра-

фічно) у вигляді дерева блоків, накладанням одна на одну 

різних ознак розчленування – факторів, через які дово-

диться по різному ділити об'єкт дослідження (технічну 

систему) на частини. Розчленування можуть бути функці-

ональними, технологічними та іншими. Технічну систему 

можна зобразити графічно у вигляді дерева ознак побудови 

об'єкту або у вигляді списку ієрархії специфікації, так само 
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можна зобразити і освітню систему. 

Отже, академічні знання – не єдине мірило професій-

ності людини XXІ століття, тож розглянемо вищу освіту як 

систему, що поєднує соціальні, економічні, технічні та те-

хнологічні ознаки, характеристики й функції. Креативне, 

аналітичне, творче, інноваційне мислення, вміння працю-

вати над проектами в команді, інформаційна грамотність і 

навички ефективного використання ІКТ (інформаційно-

комунікаційні технології) – ось неповний перелік характе-

ристик сучасної успішної людини. 

Все це дає підстави говорити про необхідність забезпе-

чення технічності і технологічності навчального процесу у 

ВНЗ. У зв’язку з цим, необхідно підвищити інтерес студентів 

до науково-дослідної роботи, про що йдеться у працях уче-

них (Т.І. Андрущенко, С.М. Буліга, С.М. Бревус, В.Ю. Вели-

чко, С.А. Гальченко, Л.С. Глоба, К.Д. Гуляєв, В.В. Ками-

шин, Е.Я. Клімова, О.Б. Комова, О.В. Лісовий, Л.Г. Ніколе-

нко, Р.В. Норчевський, М.А. Попова, В.В. Приходнюк, 

М.Н. Рибалко, О.Є. Стрижак, І.С. Чернецький та ін.). 

Згідно з теорією учених (О.М. Пєхоти, А.3. Кіктенко, 

О.М. Любарської) [12], технологічність освітньої системи 

ґрунтується на твердженні, що людина, яка навчається, є 

складною біосоціальною системою, а традиційна система 

освіти з чіткими рамками й великою кількістю обмежень 

веде до деформації її особистості та фізичного розвитку. 

Світ у навчальних дисциплінах і теоріях поданий розірва-

ним на окремі наукові течії та навчальні дисципліни, що 

суперечить дійсності, тому технологічність вищої освіти 

має два напрями:  

1 – активне впровадження у навчальний процес тех-

нічних засобів та програмованого навчання, окрім звичних 

(ТЗН, комп’ютерні та ІТ-техногогії), все більшого поши-

рення набувають нові (освітня робототехніка, система на-

вчання STEM, комп’ютерне моделювання);  
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2 – впровадження педагогічних технологій, які відпо-

відають критеріям технологічності (концептуальність, сис-

темність, керованість, ефективність; відтворюваність). Це 

системний, концептуальний, нормативний, варіативний 

опис діяльності педагога та студента, спрямований на до-

сягнення загальноосвітньої мети.  

Будь-яка сучасна педагогічна технологія є синтезом 

досягнень педагогічної науки і практики, її джерела і скла-

дові: соціальні перетворення і нове педагогічне мислення; 

педагогічна, психологічна і суспільні науки; передовий 

педагогічний досвід; український і зарубіжний досвід ми-

нулого; етнопедагогіка. 

Більш докладно розкриємо перший напрям забезпе-

чення технологічності освітнього процесу у ВНЗ, до його 

основних форм, засобів і методів належать [13]:  

 онлайн-курси та інтерактивні електронні підручники;  

 автоматичні освітні системи; 

 вебінари, онлайн-тренінги, презентації і хакатони 

(захід, під час якого різні фахівці в галузі розробки про-

грамного забезпечення інтенсивно і згуртовано працюють 

над розв'язанням якоїсь проблеми або створенням нового 

додатку чи сервісу), вони призначені для освітніх, науково-

прикладних або соціальних цілей; 

 електронні віртуальні лабораторії (завдяки яким ви-

рішується низка завдань, наприклад, проведення он-лайн 

експериментів); 

 інтерактивні музеї науки та інші різноманітні дис-

танційні форми навчання; 

 STEM-освіта (S – science, T – technology, E – 

engineering, A – art, M – mathematics) – природничі науки, 

технології, інженерія, мистецтво, математика [14]; 

 освітня робототехніка [15]. 

Коротко розглянемо такі освітні інновації, як STEM-

освіта та освітня робототехніка, оскільки вони найменш 
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відомі і розроблені технічно/освітні системи. 

В останні роки значної популярності набула STEM-

освіта – це інноваційна науково-технічна система освіти, 

що стимулює оволодіння знаннями й навичками техноло-

гічних наукових напрямів, які дозволяють брати участь у 

найбільших інноваційних міжнародних конкурсах і олімпі-

адах. Вона пропонує комплексне вивчення науки, техноло-

гій, інженерії й математики.  

На Заході та в країнах Азії впевнені, що майбутнє са-

ме за технічними дисциплінами. STEM-освіта – це низка 

чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує 

учнів/студентів до успішного працевлаштування, вимагає 

різних і більш технічно складних навичок, зокрема із за-

стосуванням технічних, математичних знань і наукових 

понять, вчить жити в реальному швидкозмінному світі, 

вміти реагувати на зміни, критично мислити і бути розви-

неною творчою особистістю. Такий підхід дозволяє розви-

вати фантазію, критичне мислення, аналітичний підхід до 

роботи й бажання експериментувати [14]. 

STEM-програми розробляються для учнів шкіл і сту-

дентів ВНЗ, вони базуються на науковому, проблемному та 

дослідницькому підходах і мають такі основні напрями: 

інтегровані, міждисциплінарні навчальні програми; робо-

тотехніка та інженерні розробки; «розумні пристрої» Інте-

рнету речей; 3D-моделювання. STEM-програмою прийнято 

вважати таку, яка відповідає основним критеріям: актуаль-

ність та інноваційність змісту; зрозумілість процесу реалі-

зації програми (що конкретно роблять студенти, які умови 

та обладнання необхідні для ефективної реалізації); наяв-

ність методики, яка дозволяє використовувати програму у 

будь-якому навчальному закладі; досягнення освітнього, 

наукового та виховного педагогічного результату та наяв-

ність інструментів для його вимірювання. 

Результатом впровадження STEM-освіти повинно 
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стати ефективне формування раннього професійного само-

визначення і усвідомленого професійного вибору; популя-

ризація ІТ-технологій та інженерних професій, підтримка 

обдарованої молоді, рівний доступ до всіх напрямків якіс-

ної освіти людей з особливими потребами, поширення ін-

новаційного педагогічного досвіду та освітніх технологій; 

широка пропаганда результатів учнівської/студентської 

технічної творчості. 

Одним із популярних напрямів STEM-освіти є освіт-

ня робототехніка. Роботи стали популярним навчальним 

посібником у деяких середніх і вищих навчальних закла-

дах, зарубіжних університетах, де перший рік навчання 

передбачає комп'ютерні курси програмування роботів, на 

додаток до традиційної програмної інженерії, на основі 

курсових робіт. Освітня робототехніка – це нова філософія 

навчання та передові освітні інструменти, проте, в силу 

переважно економічних причин, вона доки що мало засто-

совується у навчальних закладах України [15]. Її впрова-

дження в роботу технічних ВНЗ України потребує ретель-

ного наукового обґрунтування і усвідомлення, що робот це 

не тільки технічний засіб навчання, а чинник, який визна-

чив початок нового етапу розвитку суспільства. Це підтве-

рджує поява такої науки, як педагогіка роботів, вона ви-

вчає історію роботів, концепції і способи їх самовідтво-

рення, засоби й методи життєзабезпечення й комунікації, 

формування індивідуальності робота, можливості його 

інтелекту, засоби й методи адаптації до навколишнього 

середовища, зміст, методи й засоби навчання й самонав-

чання робота, життєвий цикл і ієрархію роботів, етику ро-

ботів, їх взаємини з людьми. 

Отже, впровадження в роботу ВНЗ ідей, навчальних 

систем, форм, засобів і методів забезпечення технічності і 

технологічності системи вищої освіти сприяє підвищенню 

її якості. Проте, цей процес має ряд перешкод, з якими 
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стикнулися ВНЗ в останні десятиріччя: недостатня техніч-

на і технологічна забезпеченість; не сформована культуро-

логічна, етична й моральна складова сприйняття інформа-

ційних технологій і технічного забезпечення в якості дже-

рела інформації і засобу контролю за якістю навчання.  

 

 

1.4 Педагогічна система ВНЗ  

 

Згідно з загальною теорією систем, конкретизація за-

вдань системного підходу й розширення уявлень про його 

функції відбувалися в тісному зв'язку з розробкою основ-

них ідей системного підходу за чотирма напрямами: 

1. Філософські аспекти системного підходу:  

а) онтологія систем, системна картина світу (онтоло-

гічні визначення поняття "система", класифікація систем-

них об'єктів);  

б) гносеологічна проблематика системного підходу 

(гносеологічні визначення поняття "система", принципи її 

вивчення й описи, основні категорії системного підходу – 

зв'язок, структура, системоутворюючий зв'язок тощо). 

2. Системна логіка й методологія (специфічні мето-

ди системного підходу, методика системного підходу). 

3. Спеціально-наукові системні концепції (специфіка 

різних системних об'єктів, типологія спеціально-наукових 

системних підходів або додатків системного підходу). 

4. Загальна теорія систем. 

А.М. Сидоркін, визначивши систему як об'єкт, що 

оцінюється з погляду його впорядкованості щодо найваж-

ливішої функції, виділив серед педагогічних систем дидак-

тичні, виховні, адміністративні тощо.  

Оскільки терміном "педагогічна система" до цього 

позначалися різні педагогічні об'єкти, дослідник класифі-

кував їх за характером субстрату системи:  
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1. Матеріальні носії педагогічних відносин – люди, 

їхні колективи, організації, предмети/речі.  

2. Різні процеси – виховний, навчально-виховний, пе-

дагогічний, педагогічна діяльність, виховна робота тощо.  

3. Ідеальні об'єкти – поняття, норми, форми, концеп-

ції тощо.  

4. Об'єкти, що поєднують у собі різні субстрати – ви-

ховна система ВНЗ, що включає матеріальний субстрат, 

процеси та ідеальні об'єкти. 

Системний підхід – це породження "інженерного" 

стилю мислення, має певні інтенції технократичної пара-

дигми пізнання, що в сполученні з дефіцитом уваги до гу-

манітарної природи надскладної педагогічної системи є 

суттєвим недоліком, проте сама стратегічна природа мето-

дологічної програми дає простір для вибудовування інди-

відуальної методики дослідження на основі тієї або іншої 

пізнавальної парадигми [9].  

С.І. Архангельський, обґрунтовуючи необхідність си-

стемного підходу до вивчення навчального процесу у ВНЗ, 

відзначав, що "навчальний процес – система специфічна; 

головна її відмінність від інших систем у тому, що її функ-

ціонування відбувається на основі внутрішніх психічних 

процесів студентів і викладачів, кожен з яких аналізує й 

формує різноманітні інформаційні потоки, виходячи зі 

своєї індивідуальної, змістовної діяльності при вирішенні 

тих або інших загальних завдань навчання". Ця особли-

вість системи навчального процесу вимагає, на думку вче-

ного, упорядкованого розподілу зв'язків і відносин її ком-

понентів як на основі програмованого очікування, так і на 

основі дійсного стану функціонування, а також оновленого 

вибору критеріїв упорядкованості, тобто деякого уточнен-

ня окремих процедур системного підходу [10]. 

Н.В. Кузьміна, розробляючи окремі питання методо-

логії системного підходу в педагогіці, відзначала, що "сис-
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темний підхід у дослідженні вимагає не тільки поперед-

нього моделювання досліджуваного об'єкта, але й розроб-

ки й дотримання ряду обмежувальних правил при експе-

риментальній перевірці можливостей теоретичної моделі". 

Зокрема, при використанні методу дослідження операцій 

на одному з етапів системного дослідження виникають 

складності, зумовлені особливостями педагогічних систем, 

насамперед, їхньою цілеспрямованістю й самоорганізаці-

єю. Результат діяльності педагогічних систем залежить від 

безлічі взаємозалежних факторів, які не завжди можна 

врахувати – матеріальна оснащеність, традиції, ритм і ре-

жим, способи комплектування навчальних груп і педагогів. 

На думку Н.В. Кузьміної, педагогічну систему ВНЗ 

можна характеризувати як самоорганізовану, оскільки такі 

її компоненти, як "педагоги" і "студенти", є живими істо-

тами; відповідальність за вибір дій у будь-якій конкретній 

ситуації розподіляється між двома або більше індивідами 

(групами індивідів) і хтось бере ініціативу на себе; само-

виховання, самоосвіта, саморозвиток студента є найважли-

вішими передумовами успішності діяльності педагогічних 

систем; разом з тим самовиховання, самоосвіта й самороз-

виток вихованця є найважливішою метою педагогічних 

систем [16], [17]. 

Серед запропонованих варіантів педагогічних систем 

заслуговує особливої уваги система розроблена А.М. Си-

доркіним, який розробив вимоги до опису педагогічних 

систем:  

1. Передумовою системного дослідження є визначен-

ня об'єкта, який буде описаний як система, тобто субстрату 

системи. 

2. Системне дослідження процесу не може бути про-

ведене до системного дослідження матеріального носія 

цього процесу. 

3. Опис системи повинен починатися із визначення 
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певної ознаки, властивості або фізичного об'єкта, щодо 

якого визначатиметься його впорядкованість (структура, 

організація). 

4. Елементи структури не повинні містити в собі 

один одного. 

Спираючись на визначення педагогічної системи за-

гальноосвітньої школи запропоноване Ю.А. Конаржевсь-

ким, спробуємо визначити структуру педагогічної системи 

ВНЗ (див. рис. 1.3). 
 

 
Рис. 1.3 – Структура педагогічної системи ВНЗ 

 

Підсумовуючи сказане, відзначимо, що сучасна сис-

темологія стверджує, що складні системи мають власти-

вість полісистемності й поліструктурності (І.В. Блауберг, 

В.П. Кузьмін, В.Н. Садовський, В.С. Тюхтін, Е.Г. Юдін та 

ін.). Тобто, для розгляду поведінки складних систем, а тим 

більше "людиномістких"систем, необхідно використовува-

ти уявлення не про елементи, а про підсистеми. Підсисте-

ми, на відміну від елементів, можуть перетинатися, перек-

риватися, теоретичне виділення підсистем може здійсню-

ватися неоднозначно.  

Педагогічна  

система ВНЗ 

структура ма-

теріально-

технічної бази 

діяльні-

сна 

структу-

ра 

структури 

людських ко-

лективів 

організа-

ційна 

структура  

духовні  

структури 

процесуальні 

структури 

соціально-

організацій-

на структура  

професійно-

кваліфікацій-

на структура 

соціально-

психологіч-

на структура 

інформа-

ційна 

структура  



Якість вищої освіти  

 

~ 28 ~ 

1.5 Європейська кредитна  

трансферно-накопичувальна система  

 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна 

система (ECTS) – система трансферу і накопичення креди-

тів, що використовується в Європейському просторі вищої 

освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфі-

кацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобіль-

ності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на ви-

значенні навчального навантаження здобувача вищої осві-

ти, необхідного для досягнення визначених результатів 

навчання, та обліковується у кредитах ECTS; ця система 

розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейсь-

кого підходу до оцінювання та порівняння навчальних до-

сягнень студентів (слухачів та курсантів), що навчаються в 

різних вищих навчальних закладах та їхнього академічного 

визнання [18].  

За своєю суттю ЕСТS не регулює змісту, структури 

або еквівалентності освітньо-професійних програм, ці пи-

тання відносяться до питань якості і визначаються самими 

навчальними закладами. ECTS забезпечує тільки прозо-

рість і сприяє визнанню освіти. 

Система ECTS базується на принципах взаємної до-

віри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її 

частин: інформації (стосовно навчальних програм та здо-

бутків студентів), взаємної угоди (між закладами і студен-

том) та використання кредитів ECTS (визначення навча-

льного навантаження студентів).  

Європейська система переведення і накопичення 

кредитів (ECTS) була розроблена у 1989 році в рамках 

програми Erasmus, що в даний час є частиною програми 

Socrates. ECTS – успішно протестована система кредитів, 

яка використовується по всій Європі. 
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ECTS – система, яка розроблена в інтересах студентів 

і базується на визначенні навантаження студентів, необ-

хідного для досягнення цілей програми. 

Офіційне визнання навчання та дипломів про вищу 

освіту є необхідною передумовою створення відкритого 

Європейського освітнього простору, в якому студенти та 

викладачі могли б пересуватись без перешкод. 

Навантаження студентів в ECTS включає час, що 

проводиться  за слуханням лекцій, семінарів, самостійного 

навчання, підготовки і складання іспитів і т.д. Кредити 

розподіляються по всіх компонентах програми навчання 

(модулі, дисципліни, стажування,  дипломна робота тощо) 

і відображають кількість роботи, необхідної для виконання 

кожного компоненту, відносно загальної кількості необ-

хідної роботи для завершення повного року навчання за 

даною програмою.  

Головні складові ECTS. ECTS базується на угоді, 

що 60 кредитів вимірюють повне навчальне навантаження 

студента за один навчальний рік (відповідно 30 кредитів за 

один семестр, 20 кредитів – за триместр). Повне навчальне 

навантаження включає всі види роботи, включно з самос-

тійною роботою студента, підготовкою до іспитів, їх скла-

дання, практиками тощо [18]. 

Кредити оцінюють всі компоненти річної навчальної 

програми – модулі, навчальні курси,практику, дипломне 

проектування, тощо і відображують лише кількість навча-

льної роботи, необхідної студенту для їх виконання. Кре-

дити не оцінюють складності, або відносного рівня окре-

мих курсів, предметів або інших компонентів навчальної 

програми. Це шлях кількісної оцінки навчальних досяг-

нень. Студент отримує кредити лише за ті компоненти 

програми, в яких досяг сформульованих цілей і виконав всі 

необхідні роботи, склав іспит, або іншу передбачену на-

вчальним планом форму контролю. 
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Інформаційний пакет – загальна інформація про на-

вчальний заклад, його навчальні структурні підрозділи 

(інститути, факультети, кафедри), назва напрямів, спеціа-

льностей, організацію та структуру навчального процесу, 

іншу корисну інформацію. 

Угода (контракт) на навчання обумовлює всі питан-

ня щодо навчальних програм, терміну та порядку прохо-

дження навчання, прав та обов’язків студента і вищого 

навчального закладу тощо. 

Перелік оцінок з дисциплін показує здобутки студен-

та у спосіб, який є загальнозрозумілим і може легко 

сприйматися в різних навчальних закладах, для чого вико-

ристовується таблиця переходу від оцінок за багатобаль-

ною шкалою до оцінок за національною шкалою та шка-

лою ECTS [18]. 

Система оцінювання з навчальної дисципліни засно-

вується на концепції опрацювання курсу і полягає у:  

1) збереженні творчої атмосфери на заняттях і інди-

відуалізованого підходу викладача до оцінки підготовки 

кожного студента при відсутності надмірної ускладненості 

підрахунку балів для підсумкового оцінювання; 

2) застосуванні сучасних технологій та методів на-

вчання; 

3) активному застосуванні контрольованих і додатко-

вих форм самостійної та індивідуальної роботи; 

4) у можливості заслужити позитивну оцінку за дис-

ципліну шляхом цілеспрямованої активної роботи на занят-

тях і самостійної роботи протягом вивчення дисципліни. 

Повне визнання  навчання  є необхідною умовою для 

втілення програми обміну студентами в рамках міжнарод-

них програм. Повне визнання навчання означає, що період 

навчання за кордоном (включаючи іспити чи інші форми 

оцінювання) заміняє порівнюваний період навчання у міс-

цевому університеті (включаючи іспити чи інші форми 
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оцінювання), хоча зміст погодженої програми навчання 

може відрізнятися. 

Використання ЕСТS є добровільним і базується на 

взаємній довірі і переконанні щодо якості навчальної робо-

ти освітніх закладів-партнерів. 

ЕСТS забезпечує прозорість через такі засоби: 

1. Кредити ЕСТS, які є числовим еквівалентом оцін-

ки, що призначається розділам курсу, щоб окреслити обсяг 

навчального навантаження студентів, необхідний для заве-

ршення курсу. 

2. Інформаційний пакет, який дає письмову інформа-

цію студентам і працівникам про навчальні заклади, факу-

льтети, організації, структуру навчання і розділи курсу. 

3. Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки 

студентів у навчанні у спосіб, який є всебічним і загально-

зрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу 

до іншого. 

4. Навчальний контракт, що стосується навчальної 

програми, яка буде вивчатися, і кредитів ЕСТS, які будуть 

присвоюватись за успішне її закінчення, є обов'язковим як 

для місцевого і закордонного закладів (home and in situa-

tions), так і для студентів. 

Повний діапазон розділів курсу факультету/закладу, 

який користується ЕСТS, повинен, у принципі, бути дос-

тупним для студентів, які навчаються за програмою обмі-

ну, включаючи розділи курсів, що читаються на рівні док-

торантури. Студентам слід давати можливість проходити 

звичайні розділи курсу – а також ті, що спеціально для них 

розроблялися – і не слід позбавляти можливості дотриму-

ватися вимог для одержання ступеня чи диплому закор-

донного закладу [18]. 

ЕСТS також дає можливість для подальшого навчан-

ня за кордоном. З ЕСТS студент не обов'язково повернеть-

ся назад до місцевого закладу після періоду навчання за 
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кордоном; він/ вона може віддати перевагу тому, щоб за-

лишитися у закордонному закладі – можливо, щоб здобути 

ступінь - чи навіть перейти до третього закладу. До компе-

тенції закладів належить вирішувати прийнятне це чи ні, і 

які умови студент повинен виконати, щоб одержати дип-

лом чи реєстрацію перезарахування. Перелік оцінок дис-

циплін є особливо корисним за цих умов, оскільки він по-

казує історію навчальних здобутків студентів, яка допомо-

же закладам приймати ці рішення [18]. 

 

Кредити ЕСТS. Кредити ЕСТS є числовим еквівале-

нтом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, 

щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, 

що вимагається для їх завершення. Вони відображають 

кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу відносно 

загальної кількості роботи, необхідної для завершення по-

вного року академічного навчання у закладі, тобто лекції, 

практична робота, семінари, консультації, виробнича прак-

тика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома – і екзаме-

ни чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ЕСТS, 

таким чином, базується на повному навантаженні студента, 

а не обмежується лише аудиторними годинами. 

Кредити ЕСТS – це скоріше відносне, а не абсолют-

не мірило навчального навантаження студента. Вони лише 

визначають, яку частину загального річного навчального 

навантаження займає один блок курсу в закладі чи факуль-

теті, який призначає кредити. Вони забезпечують відповід-

ність програми з точки зору навчального навантаження на 

період навчання за кордоном. 60 кредитів становить навча-

льне навантаження на один навчальний рік, і, як правило, 

30 кредитів на семестр, і 20 кредитів на триместр [18]. 

Кредити ЕСТS потрібно розподіляти за принципом 

«від найбільшого до найменшого». 

За відправну точку слід брати повну структуру про-
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грами і звичайну модель курсів, які студент повинен буде 

пройти у навчальному році, щоб завершити кваліфікацію в 

рамках офіційної тривалості навчання. Розподілення кре-

дитів для індивідуальних блоків курсу на основі принципу 

«від найменшого до найбільшого» є дуже складним і може 

збільшити кількість кредитів до 60 на рік, роблячи, таким 

чином, перезарахування кредитів дуже важким. 

Слід уникати використання дробових чисел у рейти-

нгах кредитів (напр., 1.82 кредитів) або, принаймні, обме-

жувати до використання половинок кредитів. Хоча з мате-

матичної точки зору це, можливо, і правильно, така точ-

ність може створити проблеми, оскільки навряд чи біль-

шість навчальних закладів вважатимуть за необхідне ви-

значати кредити з такою точністю. 

Процес призначення кредиту ЕСТS спонукає заклади 

широко охарактеризувати структури своїх навчальних про-

грам, але не вимагає ніяких змін для тих структур. За пев-

них обставин призначення кредиту ЕСТS може бути прос-

тою математичною чи механічною дією, за інших воно 

спочатку може викликати потребу у важливих переговорах 

на рівні факультету чи закладу. 

У модульних програмах, де всі розділи курсу є рівно-

важливими, або де діє система кредитів, що базується на 

навчальному навантаженні студента, все, чого вимагається 

– це застосувати коефіцієнт конверсії. Наприклад, норвезь-

ка ступенева система є модульною і кредитною, що базу-

ється на 20 кредитах на навчальний рік. Щоб конвертувати 

норвезькі кредити у кредити ЕСТS, треба просто помно-

жити числову величину норвезького кредиту на коефіцієнт 

3, щоб одержати еквівалент оцінки кредиту ЕСТS. 

Для інших систем кредитів, що базуються виключно 

на годинах аудиторної роботи, застосування коефіцієнта 

конверсії може ще бути доречним, за умови врахування усіх 

інших вищеназваних елементів навчального навантаження. 
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Часом існує нерівноцінний розподіл навчального на-

вантаження між семестрами в межах одного навчального 

року, але це не повинно становити основну проблему, за 

умови, що навчальний рік становить 60 кредитів. Якщо 

таке має місце, запис про це в інформаційному пакеті до-

поможе уникнути несподіванок студентам, які розробля-

ють програму навчання за кордоном, куди входять розділи 

курсу, що викладаються протягом різних років навчання. 

Концепція ЕСТS повинна забезпечувати гнучкість, і 

це стосується розподілення кредитів. До компетенції за-

кладів належить демонстрація цілісного підходу до розпо-

ділення кредитів між схожими програмами навчання. 

Кредити ЕСТS слід призначати всім наявним розді-

лам курсу – обов'язковим або факультативним. Кредити 

слід також виділяти на дипломний проект, кваліфікаційну 

роботу і виробничу практику, де ці «розділи» є офіційною 

частиною програми з присвоєнням відповідного кваліфіка-

ційного ступеня, включаючи вчені ступені, поки триває 

процес оцінювання успішності. 

Немає жодного зв'язку між цими двома поняттями. 

Рівень розділу курсу не може визначатися кредитами 

ЕСТS. У ЕСТS рівень розділу курсу описується в інформа-

ційному пакеті закладом, що запрошує. Там ви знайдете 

інформацію про цілі й завдання курсу, необхідні знання, 

якими повинен володіти студент, методи, що застосову-

ються у процесі викладання та навчання, форму оцінюван-

ня і опис змісту курсу. Ці елементи доповнюються, де не-

обхідно, особистими контактами між викладачами [18].  

Все це допомагає студентові і координаторові від за-

кладу, що відправляє, оцінити придатність конкретного 

розділу курсу до перезарахування, і рівня, на якому це бу-

де визнаватися програмою місцевого закладу. До повної 

компетенції викладачів відноситься оцінювання навчаль-

ного навантаження, а таким чином і розподілення кредитів. 
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Однак, курс вищого рівня не повинен містити в собі біль-

ше кредитів ЕСТS, ніж той, що є на нижчому рівні, лише 

через його рівень. 

Кредити ЕСТS не базуються на самих аудиторних го-

динах, а на загальному навчальному навантаженні, яке ге-

нерує аудиторні години. Коли один рік курсу у закладі по-

вністю складається з традиційних лекцій, консультацій та 

іспитів, цілком імовірно, що аудиторні години безпосеред-

ньо пов'язані із навчальним навантаженням студента і, от-

же, з кредитами ЕСТS для кожного розділу курсу.  

Сама природа відносин може змінюватися у ході кур-

су; це буде очевидним, якщо наступні роки курсу мати-

муть різну кількість аудиторних годин, хоча кожен рік має 

становити 60 кредитів ЕСТS. Сусідні навчальні заклади, 

які навчають студентів з різними здібностями, можуть ви-

бирати різні методи навчання, наприклад один заклад мо-

же викладати 5-кредитний блок курсу, а саме: 24 години на 

лекції, 6 годин на консультації і 60 годин на самостійну 

роботу перед перевіркою й екзаменами, тоді як інший за-

клад може викладати той самий 5-кредитний блок курсу за 

24 лекційні години, 36 годин консультацій і 30 годин само-

стійної роботи. Обидва заклади у цьому прикладі досяга-

ють порівнюваних результатів з таким самим навчальним 

навантаженням і призначають таку саму кількість кредитів 

ЕСТS, навіть незважаючи на те, що кількість аудиторних 

годин дуже відрізняється. 

Складніше, коли курс включає в себе великі блоки 

аудиторного часу, присвяченого контрольованій лаборато-

рній роботі чи заняттям з проектування. Зрозуміло, що об-

сяг роботи, виконаний за одну з цих аудиторних годин, не 

є таким самим, як протягом однієї традиційної лекційної 

години, і було б неправильно переводити це у кредити 

ЕСТS, так ніби робота є однаковою.  

Коли робота над дипломною роботою, значною мі-
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рою, не контролюється, найлегше розглянути питання про 

те, яку частину року потрібно використати, щоб завершити 

проект на базі денної форми навчання, тобто мислити «ти-

жнями», а не «годинами». 

Часом один і той самий розділ курсу є спільним для 

студентів, які проходять різні ступеневі програми, але за-

гальний розрахунок навчального навантаження пропонує 

різні рейтинги кредиту, залежно від ступеневої програми. 

Факультети, що є новачками у розподіленні кредитів, мо-

жуть встановити різні рейтинги кредиту як тимчасове рі-

шення, але стосовно більш тривалого терміну, навчальні 

заклади віддають перевагу одному кредиту для одного ро-

зділу курсу. 

 

Присвоєння студентам кредитів ЕСТS. Як зазнача-

лося вище, кредити ЕСТS призначаються для розділів кур-

су, але присвоюються лише студентам, які успішно завер-

шили курс, задовольняючи всі необхідні вимоги стосовно 

оцінювання. Іншими словами, студенти не одержують кре-

дитів ЕСТS просто за відвідування занять чи проведення 

часу за кордоном – вони повинні задовольнити всі вимоги 

щодо оцінювання, визначені у закордонному закладі, щоб 

продемонструвати, що вони виконали заявлені навчальні 

завдання для даного розділу курсу. Процедура оцінювання 

може проводитися у різноманітних формах: письмові чи 

усні екзамени, курсова робота, поєднання цих двох чи ін-

ших засобів таких, як презентації на семінарах, інформа-

цію про які слід включити в інформаційний пакет. 

Кредити надаються не лише за хороші оцінки – зага-

льна кількість кредитів на один курс є фіксованою і одна-

ковою для всіх студентів, які досягають успіху в цьому 

оцінюванні. Якість роботи студентів над програмою на-

вчання визначається через виставлення оцінок [18]. 
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Перезарахування кредитів ЕСТS. Місцеві і закор-

донні заклади готують інформацію і обмінюються перелі-

ком оцінок дисциплін  для кожного студента, який бере 

участь у ЕСТS до і після навчання за кордоном. Копії цих 

переліків додаються до особистої справи студента. Місце-

вий навчальний заклад визнає загальну суму кредиту, оде-

ржаного його студентами у закладах-партнерах за кордо-

ном, щоб кредити для пройденого блоку курсу замінили 

кредити, які у протилежному випадку були би отримані у 

їхньому місцевому закладі. Навчальний контракт дає сту-

дентові гарантію авансом, що кредити для затвердженої 

програми навчання будуть перезараховані. 

 

Шкала оцінювання ЕСТS. Шкала оцінювання ЕСТS 

була розроблена для того, щоб допомогти перенести ви-

ставлені місцевим закладом оцінки. Вона представляє до-

даткову інформацію щодо роботи студентів, а не замінює 

загальні оцінки. Вищі навчальні заклади приймають власні 

рішення, щодо використання шкали оцінювання у своїй 

власній системі. 

Кількість оцінок у шкалі оцінювання ЕСТS є комп-

ромісною. Менша кількість оцінок дала б занадто мало 

інформації, більша кількість оцінок означала б певні уточ-

нення, яких не існує, та спричинила б збільшення механіч-

ної роботи у виставленні оцінок. Визначення п'яти прохід-

них рівнів оцінок було обране для максимізації значення 

оцінок «А» та «Е». 

Шкала оцінювання ЕСТS не базується на припущенні 

про будь-який розподіл студентських оцінок, вона базуєть-

ся на визначенні досконалості. Визначення системою 

ЕСТS досконалості та остаточної оцінки створено для по-

легшення перезарахування, але не для заміни та створення 

плутанини в оцінках, виставлених у закладі, де навчається 

студент [18]. 
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Оцінка в 

балах 

Оцінка за націо-

нальною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 

Відмінно 

А Відмінно (відмінне виконан-

ня лише з незначною кількіс-

тю помилок) 

82-89 

Добре 

B Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

75-81 С Добре (в цілому правильне 

виконання з певною кількіс-

тю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-66 E Достатньо (виконання задово-

льняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FX Незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (з обов'язковим 

повторним курсом) 
 

Хоча більше уваги приділяється оцінці «відмінно», 

визначення нижчих оцінок відіграє важливу роль для дуже 

великої кількості студентів та потребує впровадження 

шкали ЕСТS на всіх рівнях досягнень. 

Неможливо визначити єдиний критерій систем оці-

нювання у європейських країнах. У більшості країн є все-

загальна система оцінювання, котра в жодному випадку не 

є універсальною; крім цього, визначення бала «прохо-

дження» по певній шкалі може різнитися між закладами, і 

межа застосування всіх доступних балів суттєво відрізня-

ється у різних закладах, змінюється з року в рік, та є від-

мінною згідно з кожним предметом. 

Однією із основних засад шкали оцінювання системи 

ЕСТS є те, що вона досить чітко визначена для того, щоб 

заклади прийняли свої рішення з приводу застосування цієї 

шкали. 
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1.6 Якість вищої освіти та її оцінка 

 

Інтелектуальний потенціал суспільства, безпосеред-

ньо визначається якістю вищої освіти, він є найважливі-

шим фактором не лише економічного і соціального розви-

тку, а й фактором економічної і політичної самостійності 

країни, фактором її виживання. Проблема оцінювання яко-

сті освіти знайшла своє відображення в Національній док-

трині розвитку освіти: «Якість освіти є національним пріо-

ритетом і передумовою національної безпеки держави, 

додержання міжнародних норм і вимог законодавства 

України щодо реалізації права громадян на освіту. На за-

безпечення якості освіти спрямовуються матеріальні, фі-

нансові, кадрові та наукові ресурси суспільства і держави. 

Висока якість освіти передбачає взаємозв’язок освіти і на-

уки, педагогічної теорії та практики».  

Завдання підвищення якості вищої освіти є особливо 

актуальною та пріоритетною проблемою для України, а 

запровадження педагогічного тестування як об'єктивного 

засобу контролю за навчальним процесом у вищих навчаль-

них закладах – одним з дієвих шляхів її розв'язання.  

Детальний розгляд емпіричних матеріалів закордон-

них (Р. Берк, Д. Вілфорд, К. Інкегамп, Дж. Равен) та вітчиз-

няних учених (В.С. Аванесов, Ж.М. Байрамова, В.В. Беспа-

лько, І.М. Булах, І.Д. Зварич, Н.В. Єфремова, М.К. Кларін, 

О.В. Колгатін, І.І. Логвінов, В.І. Луговий, Т.О. Лукіна, 

О.М. Майоров, Є.В. Михайлич, О.С. Павленко, Т.С. Сікор-

ський, О.М. Татур, М.П. Челишкова, В.В. Черепанов, 

І.С. Цатурова, Г.К. Цехмістрова, О.М. Якубовський та ін.) 

свідчить, що педагогічне тестування на сьогодні є одним з 

найбільш потужних, надійних и об'єктивних методів конт-

ролю за навчальними досягненнями студентів [19], [20]. 

У широкому сенсі під якістю освіти розуміють зба-

лансовану відповідність вищої освіти (як результатів, як 
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процесу, як освітньої системи) різноманітним потребам, 

цілям, вимогам, нормам (стандартам). У міжнародному 

стандарті на системи якості ІSО 9000:2000 якість визнача-

ється як «ступінь відповідності властивих характеристик 

вимогам». В освіті вимоги визначають різні учасники осві-

тнього процесу, як зовнішні (держава, суспільство, робо-

тодавці, сім'ї студентів), так і внутрішні (студенти, викла-

дачі, обслуговуючий персонал) [18], [21]. 

Тому питання про те, що впливає на якість освіти, 

зводиться фактично до того, які стадії життєвого циклу 

послуги впливають на якість. Сучасна теорія менеджменту 

якості визнає, що для гарантії якості до уваги повинні 

прийматися всі етапи життєвого циклу процесу надання 

послуги – від первісного визначення вимог ринку до кін-

цевого задоволення цих вимог. 

Система якості створюється і впроваджується у ВНЗ 

як засіб, що забезпечує проведення певної політики і дося-

гнення поставлених цілей у сфері якості. Система якості 

дозволяє залучити до роботи з якості всіх співробітників, 

раціонально розподілити між ними відповідальність і пов-

новаження [22]. 

Необхідний постійний контроль якості, при реалізації 

будь-якої задачі менеджменту якості, починаючи від пла-

нування і закінчуючи поліпшенням. Значення контролю 

полягає в тому, що він дозволяє вчасно виявити помилки, 

оперативно виправити їх з мінімальними втратами. Конт-

роль якості повинен охоплювати всі етапи робіт з надання 

освітньої послуги: від планування освітнього процес до 

випуску фахівців. Також дуже важливо, щоб основний об-

сяг контролю здійснювався у вигляді самоконтролю, коли 

виконавці робіт зацікавлені контролювати самі себе і самі 

ж можуть усунути виниклі проблеми. При цьому повинен 

зберігатися також незалежний контроль для проведення 

інспекторських перевірок. Оптимальний варіант – поєд-
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нання цих двох видів контролю, яке буде залежати голов-

ним чином від характеру наданої освітньої послуги та кон-

тингенту фахівців, які її надають. 

Для того, щоб мати можливість оцінити якість освіти 

при проведенні контролюючих заходів, необхідно ввести 

поняття норми або еталона. 

Норма якості освіти – виявлена і зафіксована доку-

ментально система вимог до якості освіти, відповідних 

потребам особистості, суспільства, держави. 

Оцінка якості освіти – є міра якості (числова або се-

мантична), що виражає собою співвіднесеність вимірювань 

властивостей (функцій) з базою, яка фіксує еталонний рі-

вень, норму якості. Оцінка якості може бути зовнішньої 

або внутрішньої [19]. 

Враховуючи, що якість засвоєння студентами зале-

жить від вивченого матеріалу, засвоєного досвіду і діяль-

ності, яку вони можуть здійснювати в результаті навчання, 

то і моніторинг якості навчання може проводитися на різ-

них рівнях: 

1-й рівень – рівень представлення (знайомства). Сту-

дент дізнається про об'єкти і процеси, якщо вони представ-

лені йому або дано їх опис та зображення. На цьому рівні 

студент володіє знанням-знайомством і здатний впізнати, 

розрізнити і співвіднести об'єкти і процеси. 

2-й рівень – рівень відтворення. Студент може відт-

ворити інформацію, операції, дії, вирішити типові задачі, 

розглянуті при навчанні. Він володіє знанням-копією. 

3-й рівень – рівень умінь і навичок. Студент вміє ви-

конувати дії, загальна методика і послідовність яких ви-

вчені на заняттях, але зміст та умови виконання їх нові. 

4-й рівень – рівень творчості. Студент не тільки ово-

лодіває знаннями, вміннями та навичками, а й вміє самос-

тійно «добувати» необхідні знання та вміння. 
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Окрім того в останні роки широко розповсюдження на-

була трирівнева система сформованості знань (Див. рис. 1.4). 

 

 
 

Рис. 1.4 – Трирівнева система сформованості знань 

 

 

  

СИСТЕМА  СФОРМОВАНОСТІ  ЗНАНЬ 

Ознайомчо-орієнтовний рівень (ООР) 

студенти отримують орієнтовне уявлення про поняття, 

що вивчають, можуть повторити формулювання визна-

чень, законів; вміють виконувати типові завдання 

шляхом підстановки числових значень, вміють викону-

вати прості розрахунки, типові дії та вимірювання. 

Понятійно-аналітичний рівень (ПАР) 
студенти мають чітке уявлення і поняття про об’єкт, що вивчається; 
здатні здійснити смислове виділення, пояснення, проводити аналіз, 
перенесення раніш засвоєних знань в нетипові, нестандартні умови. 

Продуктивно-синтетичний рівень (ПСР) 
студенти мають повне поняття про об’єкт, що вивчається, здатні здійснюва-
ти синтез, генерувати нові уявлення, переносити раніш засвоєні знання в 
нетипові, нестандартні ситуації, самостійно засвоювати нові знання та нави-
чки, застосовувати їх на практиці в нетипових умовах. 
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Глава 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ  
 

2.1 Становлення і розвиток  

педагогічної теорії 

 

Педагогіка вищої школи виникла на базі загальної 

педагогіки, її підґрунтя заклали древні філософи – «як нау-

ки про виховання дітей», вона пройшла тривалий шлях 

історичного розвитку. За цей час накопичено значний тео-

ретичний та емпіричний матеріал, чітко сформувалася тен-

денція диференціації педагогічних знань з урахуванням 

специфіки об'єктів виховання. Нині існує чимало систем 

навчання й виховання, які охоплюють людей різних віко-

вих груп і професій, окреслено концепцію безперервної 

освіти й виховання людини, яка ґрунтується на гуманісти-

чних цінностях суспільства [23], [26-29]. 

Джерелами педагогіки є: 

- багатовіковий практичний педагогічний досвід, за-

кріплений у способі життя, традиціях, звичаях людей, на-

родній педагогіці; 

- філософські, суспільствознавчі, педагогічні і психо-

логічні праці та дослідження; 

- сучасна світова і вітчизняна практика виховання; 

- дані спеціально організованих педагогічних дослі-

джень; 

- досвід педагогів-новаторів, що пропонують оригі-

нальні ідеї і системи виховання в сучасних умовах. 

Зміст будь-якої науки – це система знань у формі по-

нять, визначень, концепцій, теорій, законів. Слово «педа-

гогіка» – грецького походження, воно означає «дітоводін-

ня». У Стародавній Греції педагогами називали рабів, які 

супроводжували дітей до школи. У процесі розвитку педа-
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гогіки відбулися помітні зміни у змісті окремих визначень. 

Педагогіка впродовж віків формувалася як наука про вихо-

вання. Вона досліджує не лише виховання, а й навчання. 

Тому слід вважати, що педагогіка – це сукупність теорети-

чних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, 

навчання і розвитку особистості людини [24]. 

Педагогіка (гр. παιδαγωγική – майстерність вихован-

ня) – наука про педагогічні закономірності, сутність, прин-

ципи, методи і форми навчання, виховання, розвитку і 

професійної підготовки конкретної людини, колективу в 

інтересах успішної діяльності [25]. 

Поява педагогіки пов'язана з першими об'єднаннями 

людей для спільної життєдіяльності: щоб її здійснювати, 

проводили відповідну підготовку. Як окрема галузь педа-

гогіка сформувалася лише після накопичення загальних і 

спеціальних педагогічних знань. 

Педагогіка виявляє найбільш стійкі й істотні зв'язки, 

залежності між навчанням, вихованням, розвитком і всебі-

чною підготовкою людей та соціальних груп. Ці зв'язки й 

відношення постають як найважливіші і для суспільного 

життя, і для діяльності, як необхідні умови, що забезпечу-

ють ефективність і раціональність освітньої діяльності. 

Вивчаючи педагогічні аспекти процесу освіти (самоосві-

ти), навчання, виховання, самовиховання, розвитку, само-

розвитку й професійної підготовки людей до певного виду 

діяльності, педагогіка вищої школи обґрунтовує принципи, 

методи та організаційні форми навчально-виховної роботи, 

рекомендації, правила, прийоми управління тощо. 

Предметом педагогіки є: а) дослідження закономір-

ностей педагогічних явищ і процесів; б) теоретичне обґру-

нтування змісту, принципів, форм і методів навчання та 

виховання; в) вивчення передового педагогічного досвіду і 

розвиток на цій основі сучасної педагогіки; г) розробка 

педагогічної техніки [30]. 
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Завдання педагогіки на сучасному етапі. 

1. Удосконалення змісту освіти, стандартизація осві-

ти, подальша її зовнішня диференціація. 

2. Розробка принципово нових засобів навчання, на-

вчального обладнання. 

3. Комп'ютеризація навчального процесу та впрова-

дження нових інформаційних технологій. 

4. Підготовка підручників відповідно до нового зміс-

ту освіти. 

5. Розробка нових, модернізація наявних форм і ме-

тодів навчання і контролю навчальних досягнень здобува-

чів освіти. 

6. Виявлення виховних можливостей кожного пред-

мета – гуманітаризація освіти. 

7. Виявлення шляхів посилення виховної ролі заняття. 

8. Удосконалення змісту і методики виховання. 

9. Удосконалення політехнічної підготовки здобува-

чів освіти, їхньої професійної орієнтації, підготовки до 

праці. 

10. Гуманізація освіти, освітнього процесу – створен-

ня необхідних умов для успішного навчання здобувачів 

освіти. 

11. Демократизація освітнього процесу, співпраця 

викладачів та здобувачів освіти, самоуправління в закладах 

освіти. 

12. Внутрішня диференціація навчання та виховання 

здобувачів освіти. 

13. Підвищення компетентності викладача та відпо-

відальності за результати педагогічної діяльності. 

14. Стимулювання, розвиток ініціативи і творчості 

викладачів та здобувачів освіти. 

15. Пропаганда та впровадження технологій особис-

тісно-зорієнтованого навчання. 
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Педагогіка вищої школи – це галузь педагогічної 

науки, яка вивчає педагогічні закономірності й засоби ор-

ганізації та здійснення освітнього процесу (самоосвіти), 

навчання, виховання (самовиховання), розвитку (самороз-

витку) і професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

до певного виду діяльності й суспільного життя [24]. 

Основні завдання педагогіки вищої школи – вивчен-

ня й аналіз соціальних та історичних характеристик систе-

ми вищої освіти, змісту, засобів, форм, методів навчання й 

виховання, особливостей організації самостійної навчаль-

ної роботи студентів, особливостей оцінювання їх пізнава-

льної діяльності, напрямів розвитку й формування студе-

нтських колективів, системи управління різними ланками 

вищого навчального закладу. 

Функції педагогіки вищої школи: освітня, науково-

пізнавальна, спонукальна, перетворювальна, прогнозуюча, 

проективна, культурологічна, адаптивна, формуючо-

виховна та формуючо-професійна. 

Педагогіка вищої школи є однією з галузей педагогіки, 

науки про виховання, навчання і освіту молоді і дорослих.  

Об’єктом дослідження педагогіки вищої школи є пе-

дагогічна система вищої освіти. Поняття «педагогічна сис-

тема» введене в педагогіку Н.В. Кузьміною. У сучасному 

суспільстві виховання здійснюється головним чином, через 

спеціальні педагогічні системи. Вони є стрижневим і дуже 

складним об’єктом дослідження науки педагогіки. Систе-

мою прийнято називати функціональну структуру, діяль-

ність якої підпорядкована певній меті. Фахівці, які вклю-

чені до спільного виду діяльності, теж утворюють систему, 

в якій ця діяльність здійснюється [28], [29].  

Отже, навчальні заклади і включені в спеціальну 

освітню діяльність фахівці утворюють педагогічну систе-

му. Вся сукупність освітніх, культурно-освітніх і навчаль-

них закладів складає систему освіти, яка вміщує великі 
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педагогічні системи: систему вищої освіти, систему серед-

ньої спеціальної освіти, систему загальної середньої освіти 

тощо. Ці великі педагогічні системи окреслені законом 

України «Про освіту» та законом України «Про вищу осві-

ту» (стаття 11). Структура педагогічної системи вищої 

освіти включає низку середніх педагогічних систем і ма-

лих педагогічних систем [31], [32]. 

Об’єктом педагогіки вищої школи є система вищої 

освіти і педагогічні процеси в ній. Педагогічні системи 

різняться між собою за педагогічною метою, змістом на-

вчання, контингентом вихованців кваліфікацією педагогів, 

формами, способами керівництва, процесами діяльності 

вихованців та результатами. Проте всі системи реалізують 

єдину мету, яка визначена державою, суспільством. 

Педагогіка вищої школи, як і кожна наука має свій 

предмет дослідження. За Н.В. Кузьміною, предметом ву-

зівської педагогіки є визначення закономірностей управ-

ління такою педагогічною системою, мета якої – підготов-

ка фахівців, здатних виходячи з громадянських позицій, 

вирішувати виробничі чи наукові завдання і відповідати за 

їх вирішення [33]. 

На наш погляд предметом педагогіки вищої школи є: 

освітній процес та процес професійної підготовки фахівців, 

культурної еліти сучасного суспільства; вивчення закономі-

рних зв’язків, які існують між розвитком, виховання та на-

вчання студентів у ВНЗ; розробка на цій основі методологі-

чних, теоретичних і методичних проблем становлення су-

часного інтелектуального висококваліфікованого фахівця у 

будь якій галузі матеріального чи духовного виробництва. 

Отже, педагогіка вищої школи – це наука про зако-

номірності навчання і виховання здобувачів вищої освіти, 

а також їх наукову і професійну підготовку, як фахівців 

відповідно до вимог держави. Предмет науки завжди кон-

кретизується в її меті і завданнях. 
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Метою цієї науки є дослідження закономірностей ро-

звитку, виховання і навчання здобувачів вищої освіти і 

розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу під-

готовки кваліфікованого фахівця. 

Педагогіка вищої школи має свій тезаурус і оперує 

такими основними поняттями: розвиток, навчання, 

освіта, виховання, професійна підготовка, самовиховання, 

самоосвіта, педагогічна система, педагогічний процес, 

педагогічна діяльність та ін. [17], [33-37]. 

Сьогодні зросла роль педагогіки в теоретичному роз-

робленні педагогічних проблем конкурентоспроможної 

підготовки людей і різних соціальних груп. 

Педагогіка вищої школи, як і загальна педагогіка, ті-

сно пов'язана з іншими науками, об'єктом вивчення яких є 

людина. Досить зазначити, що феномен людини осягають 

понад 130 наукових дисциплін. Проте найближче до педаго-

гіки вищої школи стоять такі науки, як філософія, психоло-

гія, фізіологія і анатомія людини, семіотика, теорія кому-

нікації, культурологія, соціологія, історія, логіка, етика, 

естетика, лінгвістика, літературознавство, мистецтвоз-

навство, генетика, кібернетика, медицина тощо. Упро-

довж попередніх десятиліть педагогіка вищої школи як 

наука розвивалася надто повільно.  

Організація освітнього процесу у ВНЗ здійснювалася 

не на наукових засадах, а за принципом наслідування, копі-

ювання, шляхом «спроб і помилок». Переважна більшість 

викладачів вищої школи різних рівнів залучалася до науко-

во-педагогічної та педагогічної роботи, не маючи достатньої 

(або й ніякої) теоретичної підготовки з педагогіки вищої 

школи. У частини науково-педагогічних працівників скла-

лося скептичне ставлення до цієї науки. Навіть у системі 

підготовки науково-педагогічних кадрів через магістратуру 

та аспірантуру читання курсу «Педагогіка вищої школи» не 

завжди передбачається навчальними планами.  
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В Україні, як і в інших пострадянських державах, не 

було науково-дослідних інститутів, які б досліджували 

проблеми педагогіки вищої школи. Зрозуміло, що все це 

було (і, на превеликий жаль, залишається) перешкодою у 

розвитку вищої школи; стримує процеси її модернізації, 

оновлення форм і методів навчання.  

Лише у 90-х роках минулого століття в Україні від-

булися певні зрушення: створені науково-дослідні інститу-

ти педагогіки і психології професійної освіти, вищої шко-

ли; започатковані періодичні видання, присвячені пробле-

мам організації освітнього процесу у вищій школі; 

з’явилися ґрунтовні дослідження A.M. Алексюка, 

В.І. Бондаря, В.М. Галузинського, М.Б. Євтуха, О.Г. Моро-

за та ін. з педагогіки вищої школи [23], [34], [37]. 

Майже до середини минулого століття вважалося, 

що людина після досягнення зрілості (20 років) перебуває 

в стані «психічної закам’янілості» й нездатності до на-

вчання, а тому психологія і педагогіка розвивалися в ос-

новному як науки, що стосуються дітей. Вік навчання у 

вищій школі охоплює період пізньої юності і ранньої зрі-

лості (17-23 роки).  

Якщо у навчанні та вихованні студентів молодших 

курсів можна певною мірою керуватися положеннями 

шкільної психології і педагогіки, то на старших курсах 

потрібні інші підходи, необхідні знання психології дорос-

лої людини, андрагогіки. Організація освітнього процесу у 

вищій школі України потребує модернізації, яка може бути 

здійснена лише на засадах наукової педагогіки вищої шко-

ли. Останнім часом і в нас, і за кордоном з’явилися змісто-

вні праці, в яких з урахуванням результатів сучасних дос-

ліджень розглядаються психологічні й педагогічні пробле-

ми вищої школи. 
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2.2 Мета, завдання та зміст вищої освіти  

 

Мета освіти – це всебічний розвиток людини як осо-

бистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талан-

тів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 

моральних якостей, формування громадян, здатних до свідо-

мого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелекту-

ального, творчого, культурного потенціалу народу, підви-

щення його освітнього рівня та забезпечення народного гос-

подарства кваліфікованими фахівцями [23], [30], [34]. 

У свою чергу Закон України «Про вищу освіту» вста-

новлює, що вища освіта – сукупність систематизованих 

знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, мора-

льно-етичних цінностей, інших компетентностей, здобу-

тих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у 

відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях 

вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень пов-

ної загальної середньої освіти. 

Вища освіта спрямована на забезпечення фундамен-

тальної наукової, загальнокультурної, практичної підгото-

вки фахівців, які мають визначати темпи і рівень науково-

технічного, економічного та соціально-культурного про-

гресу, формування інтелектуального потенціалу нації на 

всебічний розвиток особистості як найвищої цінності сус-

пільства. Вона має стати могутнім фактором розвитку ду-

ховної культури українського народу, відтворення продук-

тивних сил України. Вища освіта забезпечує здобуття гро-

мадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до 

їхніх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення на-

укової та професійної підготовки, перепідготовку та під-

вищення їхньої кваліфікації. 

Зміст освіти – система наукових знань, практичних 

умінь і навичок, засвоєння й набуття яких закладає основи 
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для розвитку та формування особистості; науково обґрун-

тована система дидактичного та методично сформованого 

навчального матеріалу для різних освітніх і освітньо-

кваліфікаційних рівнів [25]. 

На зміст освіти впливають об’єктивні (запити суспі-

льства щодо розвитку людини, науки й техніки, що супро-

воджуються появою нових ідей, теорій і докорінними змі-

нами технологій) та суб’єктивні чинники (політика панів-

них сил суспільства, методологічні позиції вчених тощо). 

В історії дидактики [17], [23], [30] відомі різні підхо-

ди до визначення змісту освіти, які формували специфіку 

функціонування різних типів навчальних закладів. 

Теорія формальної освіти описана в працях Дж. Ло-

кка, Ж.-Ж. Руссо, Й.-Г. Песталоцці, Й.-Ф. Гербарта, І. Кан-

та та ін. Згідно з нею, основним завданням освіти є розви-

ток розумових сил, логічного мислення, уяви, пам’яті, ін-

телекту здобувачів освіти. А зміст освіти має базуватися на 

предметах гуманітарного циклу, математиці й логіці. У 

наш час на цій основі організовано навчальний процес у 

гімназіях, окремих ліцеях гуманітарного напряму, деяких 

школах. 

Теорія матеріальної освіти,зумовлена швидким ро-

звитком науки і техніки. Її засновником є англійський фі-

лософ Герберт Спенсер (1820–1903). Прихильники цієї 

теорії вважали, що основним завданням освіти є здобуття 

прикладних знань, зосередження на вивченні предметів 

природничо-математичного циклу, в процесі засвоєння 

яких має відбуватися розвиток мислення, розумових здіб-

ностей. Раніше такі підходи сповідували реальні та комер-

ційні училища, у наш час – коледжі, деякі ліцеї. 

Педоцентрична теорія. Її ідеї сформулював амери-

канський філософ, педагог Джон Дьюї (1859-1952). Згідно 

з нею, зміст освіти визначається інтересами та здібностями 

дітей (учнів, незалежно від віку), а не соціально-
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економічними умовами й потребами суспільства. На прак-

тиці це виражається в організації бесід, ігор, занять за ін-

тересами замість систематичного навчання. 

Процес модернізації змісту освіти є еволюційним, 

ґрунтується на врахуванні позитивного досвіду закладів 

освіти й водночас передбачає істотні зміни, зумовлені су-

часними тенденціями суспільного розвитку. Нові підходи 

передбачають якісне оновлення змісту освіти відповідно 

до пріоритетних цілей освіти, сформульованих світовим 

освітнім співтовариством (Міжнародним бюро освіти). 

Вони охоплюють цілісний розвиток особистості через за-

безпечення зростання її розумового, етичного, естетично-

го, емоційного, фізичного та соціального потенціалу; під-

готовку здобувачів освіти до праці, активної ролі в еконо-

мічному та громадському житті суспільства, успішної дія-

льності в умовах швидких змін технологій та мультикуль-

турного суспільства; розвиток навичок наукового мислен-

ня, критичного осмислення дійсності та навичок вирішен-

ня проблемних ситуацій. 

У контексті пріоритетних цілей освіти визначено 

головні засоби підвищення ефективності діяльності сис-

теми освіти: 

– забезпечення випереджаючого розвитку всієї сис-

теми освіти, її спрямованості на проблеми майбутньої 

постіндустріальної цивілізації; формування безперервної 

системи освіти; 

– активізація гуманних та творчих засад в освіті, 

створення передумов для всебічного розвитку й самороз-

витку особистості, індивідуалізації та диференціації на-

вчання, переходу на особистісно-орієнтовані педагогічні 

технології; 

– формування у процесі навчання цінностей мирного 

співіснування держав та міжнародного співробітництва; 

– формування комунікативних навичок, уміння спів-
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працювати у колективі, відповідальності за індивідуальні 

та колективні рішення; 

– запровадження гуманістично-орієнтованих методів 

інноваційного та розвиваючого навчання на основі вико-

ристання перспективних інформаційних технологій; 

– забезпечення більшої доступності освіти для насе-

лення планети через використання можливостей дистан-

ційної освіти та самоосвіти із застосуванням інформацій-

них і телекомунікаційних технологій. 

Кардинальним завданням сучасної дидактики є ство-

рення цілісних основ фундаментальної освіти.  

Основні засоби фундаменталізації освіти [37]: 

1. Зміна співвідношення між прагматичним та загаль-

нокультурним компонентами освіти. Пріоритетними мають 

стати проблеми розвитку загальної культури людини, фор-

мування у неї наукових форм системного мислення. 

2. Зміна змісту і методології навчального процесу. 

Передбачає поглиблене вивчення фундаментальних зако-

нів природи і суспільства, створення принципово нових 

навчальних курсів, зорієнтованих на формування цілісних 

уявлень про наукову картину світу, на формування навиків 

системного її пізнання. 

3. Реалізація тріади «екологічне виховання – екологі-

чне навчання – екологічна освіта». Усі елементи її взаємо-

пов’язані і є основою формування у людства екологічного 

світогляду, головне в якому – усвідомлення необхідності 

збереження оптимального для життя середовища, яким є 

планета Земля. 

Одним з головних напрямів якісної перебудови осві-

тньої системи є перехід від концепції підтримуючого до 

концепції випереджаючого навчання, орієнтованого на 

майбутнє – такі умови життя і професійної діяльності, в 

яких випускник опиниться після закінчення навчання. Та-

кий підхід є актуальним, оскільки значна частина знань 
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старіє протягом 3-5 років. Тому головну увагу в навчаль-

ному процесі слід звертати на розвиток творчих можливос-

тей майбутнього фахівця, його здібностей до самостійних 

дій в умовах невизначеності, на набуття нових знань та 

навичок, освоєння сучасних методів отримання, накопи-

чення, класифікації та передачі знань. Важлива умова реа-

лізації системи випереджаючої освіти включення у зміст 

освіти міждисциплінарних предметів і тем (для формуван-

ня наукового світогляду, мислення, розкриття ролі людини 

в пізнанні природи); тісний її зв’язок з наукою, «вмонтова-

ність» освіти в систему наукових досліджень. 

Реорганізація змісту освіти у руслі сучасних освітніх 

реформ передбачає [31], [32]: 

1) осучаснення змісту освіти (сприятиме адаптації 

молоді в самостійному житті, цілеспрямованому викорис-

танню її потенціалу, як для самореалізації в професійному 

й особистісному плані, так і в інтересах суспільства та 

держави); 

2) спрямованість на самостійне отримання, аналіз та 

застосування інформації (знизить питому вагу готової ін-

формації, змінить співвідношення між структурними еле-

ментами змісту освіти на користь засвоєння студентами 

способів пізнання, набуття особистого досвіду творчої дія-

льності); 

3) підвищення уваги до вивчення математики (як 

екстенсивним шляхом через збільшення навчального часу 

для вивчення дисципліни, так і інтенсивним через структу-

рну перебудову програм курсу з використанням нових на-

укових досягнень, гнучкість, відкритість, варіативність 

програм); 

4. поглиблене вивчення іноземних мов для підвищен-

ня конкурентоздатності особистості на ринку праці, активі-

зації міжкультурного спілкування та співробітництва; 

5. підвищення уваги до екологічної освіти (форму-
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вання в студентів навичок осмислення фактів та наукових 

ідей, предметом яких є навколишнє середовище як у лока-

льному, так і в глобальному вимірах, застосування їх у 

професійній діяльності); 

6. поглиблене вивчення економічних та технічних 

дисциплін, інформаційних технологій через залучення до 

освітнього процесу знань з інформатики, використання 

комп’ютерно-орієнтованих засобів і методів навчання. 

Методологічною основою визначення змісту освіти є 

загальнолюдські, духовні і національні цінності, сконцент-

рованість на актуальних і перспективних інтересах студен-

тів. Головне в змісті освіти – фундаменталізація, науко-

вість і системність знань, їх цінність для соціального ста-

новлення людини, гуманізація і демократизація освіти, ідеї 

полікультурності, взаємоповаги між націями і народами, 

світський характер освіти. 

Основні принципи освіти в Україні такі: 

- доступність для кожного громадянина усіх форм і 

типів освітніх послуг, що надаються державою; 

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її 

здібностей, таланту, всебічного розвитку; 

- гуманізм, демократизм, пріоритетність загально-

людських духовних цінностей; 

- органічний зв'язок із світовою та національною іс-

торією, культурою, традиціями; 

- незалежність освіти від політичних партій, громадсь-

ких і релігійних організацій (крім навчальних закладів, за-

снованих релігійними організаціями); 

- науковий, а також світський характер освіти (крім на-

вчальних закладів, заснованих релігійними організаціями); 

- інтеграція з наукою і виробництвом; 

- взаємозв'язок з освітою інших країн; 

- гнучкість і прогностичність системи освіти; 

- єдність і наступність системи освіти; 
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- безперервність і різноманітність освіти; 

- поєднання державного управління і громадського 

самоврядування в освіті. 

Наукова діяльність у системі вищої освіти включає 

виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Науково-

дослідна робота є складовою підготовки фахівців і здійс-

нюється науковими колективами, окремими вченими за 

договорами, контрактами, замовленнями, програмами, 

проектами. Для цього створюють наукові, науково-

виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, технологічні 

парки, центри нових інформаційних технологій, науково-

технічної творчості та інші формування. 

Державний вищий навчальний заклад є суб'єктом 

освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволен-

ня освітніх потреб особистості, суспільства і держави. 

Вищий навчальний заклад у своїй діяльності керуєть-

ся Конституцією України, законами України, постановами 

Верховної Ради України, наказами і розпорядженнями 

Президента України, декретами, постановами і розпоря-

дженнями Кабінету Міністрів України, нормативними ак-

тами Міністерства освіти і науки України та інших мініс-

терств і відомств [31], [32], [38], [39], [40], [41], [42]. 

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» в Укра-

їні діють такі види вищих закладів освіти [32]: 

1) університет – багатогалузевий (класичний, техні-

чний) або галузевий (профільний, технологічний, педагогі-

чний, фізичного виховання і спорту, гуманітарний, бого-

словський/теологічний, медичний, економічний, юридич-

ний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культуроло-

гічний тощо) вищий навчальний заклад, що провадить ін-

новаційну освітню діяльність за різними ступенями вищої 

освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фунда-

ментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провід-
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ним науковим і методичним центром, має розвинуту ін-

фраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих 

підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та прова-

дить культурно-просвітницьку діяльність; 

2) академія, інститут – галузевий (профільний, те-

хнологічний, технічний, педагогічний, богословсь-

кий/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фа-

рмацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний 

тощо) вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну 

освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на 

першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями 

знань, може здійснювати підготовку на третьому і вищому 

науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностя-

ми, проводить фундаментальні та/або прикладні наукові 

дослідження, є провідним науковим і методичним центром, 

має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і нау-

ково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових 

знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність; 

3) коледж – галузевий вищий навчальний заклад або 

структурний підрозділ університету, академії чи інституту, 

що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям 

ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить 

прикладні наукові дослідження. Коледж також має право 

здійснювати підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Основними завданнями вищого навчального закла-

ду є: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльнос-

ті, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповід-

ного ступеня за обраними ними спеціальностями; 

2) для університетів, академій, інститутів – прова-

дження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників 

освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої 
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кваліфікації і використання отриманих результатів в освіт-

ньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного 

розвитку держави через формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, 

правового, екологічного виховання, утвердження в учас-

ників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної 

активності, громадянської позиції та відповідальності, здо-

рового способу життя, вміння вільно мислити та самоорга-

нізовуватися в сучасних умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому 

процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасни-

ками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культур-

них, наукових цінностей і досягнень суспільства; 

8) поширення знань серед населення, підвищення 

освітнього і культурного рівня громадян; 

9) налагодження міжнародних зв’язків та проваджен-

ня міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, 

мистецтва і культури; 

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на рин-

ку праці. 

Відповідно до положень Закону України «Про вищу 

освіту», вищі навчальні заклади зобов’язані [32]: 

1) вживати заходів, у тому числі шляхом запрова-

дження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання 

та виявлення академічного плагіату в наукових роботах 

наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших пра-

цівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності; 

2) мати внутрішню систему забезпечення якості осві-

тньої діяльності та якості вищої освіти; 

3) створювати необхідні умови для здобуття вищої 
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освіти особами з особливими освітніми потребами; 

4) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інфо-

рмаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформа-

цію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань. 

 

 

2.3 Теорія навчання (дидактика) вищої школи 

 

Дидактика (гр. didaktikos – повчальний) – галузь пе-

дагогіки, спрямована на вивчення і розкриття теоретич-

них основ організації процесу навчання (закономірностей, 

принципів, методів, форм навчання), а також на пошук і 

розроблення нових принципів, стратегій, методик, техно-

логій і систем навчання [24]. 

Виокремлюють дві функції дидактики: науково-

теоретичну та конструктивно-технологічну (В. А. Попков, 

А. В. Коржуєв) [23], [30]. 

Науково-теоретична функція – це вивчення, систе-

матизація та узагальнення педагогічного досвіду, його на-

укове обґрунтування, пояснення на основі відкритих пси-

хологією закономірностей і механізмів пізнавального, пси-

хомоторного розвитку особистості. 

Конструктивно-технологічна функція дидактики 
– це розробка змісту, ефективних методів, прийомів і засо-

бів навчання, конструювання навчальних технологій. Вона 

допомагає з’ясувати, як, відповідно до об'єктивних зако-

номірностей навчального розвитку здобувачів вищої осві-

ти, організувати навчальний процес для забезпечення його 

максимальної ефективності; які форми, методи і засоби є 

оптимальними в конкретних ситуаціях; якими принципами 

і правилами слід керуватися викладачу та ін. 

Навчання, викладання, учіння – основні категорії ди-

дактики. 

Навчання – спосіб організації освітнього процесу. 
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Воно є найнадійнішим способом здобування систематич-

ної освіти. В основі будь-якого виду чи типу навчання за-

кладено систему «викладання – навчання». 

Викладання – діяльність науково-педагогічних пра-

цівників, яка виявляється у: 

- передаванні інформації; 

- організації навчально-пізнавальної діяльності здо-

бувачів вищої освіти; 

- наданні допомоги в разі труднощів у процесі на-

вчання; 

- стимулюванні інтересу, самостійності й творчості 

здобувачів вищої освіти; 

- оцінці навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 

Мета викладання – організація ефективного навчан-

ня кожного здобувача вищої освіти в процесі передавання 

інформації, контролю й оцінки її засвоєння, а також взає-

модія зі студентами й організація спільної і самостійної 

діяльності. 

Учіння – діяльність студента, що складається з: 

- засвоєння, закріплення і застосування знань, нави-

чок і умінь; 

- самостимулювання до пошуку, розв'язання навча-

льних завдань, самооцінки навчальних досягнень; 

- усвідомлення особистісного змісту і соціальної зна-

чущості культурних цінностей і людського досвіду, проце-

сів і явищ навколишньої дійсності. 

Мета навчання – пізнання, збирання й опрацювання 

інформації про навколишній світ. Результати навчання 

виявляються в знаннях, уміннях, навичках, системі відно-

син і загальному розвиткові студента. 

Навчальна діяльність містить: 

- оволодіння системами знань та оперування ними; 

- оволодіння системами узагальнених і часткових дій, 

прийомами навчальної роботи, способами їхнього перене-
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сення й перебудови – навичками, уміннями; 

- розвиток мотивів навчання, становлення мотивації і 

змісту; 

- оволодіння способами керувати своєю навчальною 

діяльністю і своїми психічними процесами (волею, емоці-

ями тощо). 

Ефективність навчання визначається внутрішніми і 

зовнішніми критеріями. Як внутрішні критерії використо-

вують успішність навчання й академічну успішність, а та-

кож якість знань і рівень напрацювання навичок і вмінь, 

рівень розвитку студента, рівень навченості. 

Академічну успішність здобувача вищої освіти ви-

значають за ступенем збігу реальних і запланованих резуль-

татів навчальної діяльності. Академічну успішність фіксу-

ють відповідною кількістю балів. Успішність навчання – це 

також ефективність керування навчальним процесом, що 

забезпечує високі результати за умов мінімальних затрат. 

Процес навчання – динамічна взаємодія (співробіт-

ництво, партнерство) педагога та студентів, під час якої 

здійснюється стимулювання та організація активної навча-

льно-пізнавальної діяльності студентів з метою засвоєння 

системи наукових знань, умінь, навичок, розвитку і всебіч-

ної вихованості особистості (Н. Є. Мойсеюк) [17]. 

Процес засвоєння знань здійснюється поетапно від-

повідно до таких рівнів: 

- розрізнення чи пізнавання предмета (явища, події, 

факту); 

- запам'ятовування й відтворення предмета, розуміння; 

- застосування знань на практиці і перенесення знань 

у нові ситуації. 

Якість знань оцінюють за такими показниками: пов-

нота, системність, глибина, дієвість, міцність. 

Одним з основних показників перспектив розвитку 

здобувача вищої освіти є здатність до самостійного розв'я-
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зання навчальних завдань (близьких за принципом розв'я-

зання у співпраці і за допомогою педагога). 

Зовнішніми критеріями ефективності процесу на-

вчання вважають: 

- ступінь адаптації випускника до соціального життя і 

професійної діяльності; 

- темпи зростання процесу самоосвіти як пролонго-

ваний ефект навчання; 

- рівень освіченості чи професійної майстерності; 

- готовність підвищувати рівень освіти. Тому завдан-

нями дидактики вищої школи є: 

- розробка змісту загальної і професійної освіти у рі-

зних типах вищих навчальних закладів з урахуванням осо-

бливостей соціально-економічного розвитку України; 

- удосконалення змісту підготовки фахівців різних 

профілів (визначення оптимальних шляхів, вибір методів, 

форм, технологій навчання); 

- дослідження особливостей навчання обдарованої 

студентської молоді; 

- обґрунтування наукових засад подальшого розвитку 

та підвищення пізнавальної самостійності та активності 

студентів у навчальному процесі; 

- поглиблення досліджень, спрямованих на інтенси-

фікацію навчального процесу; 

- обґрунтування шляхів інтеграції навчальних дисци-

плін; 

- конструювання (модернізація) освітніх технологій; 

- побудова змісту і процесу навчання на основі гума-

нізації; 

- побудова змісту освіти на основі національної куль-

тури (мови, історії, літератури та ін.); 

- пошуки нових ефективних форм організації навчан-

ня на засадах демократизму і гуманізму. 
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2.4 Нормативні документи, що визначають  

зміст освіти 

 

Зміст освіти – науково обґрунтована система дида-

ктичного та методично оформленого навчального мате-

ріалу для різних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів 

[25]. Зміст освіти у вищих навчальних закладах визнача-

ється освітньо-професійною програмою підготовки майбу-

тніх фахівців. 

Згідно з законом України «Про вищу освіту» [32] 

освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) про-

грама – це система освітніх компонентів на відповідному 

рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає ви-

моги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логіч-

ну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 

необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Загальний обсяг часу для вивчення навчальної дис-

ципліни охоплює час для аудиторних форм навчання і са-

мостійної роботи здобувачів вищої освіти. Співвідношення 

між обсягами аудиторних занять та самостійної роботи, 

форми і періодичність проміжного контролю визначаються 

навчальним планом вищого навчального закладу. 

Наукове і методичне обґрунтування процесу реаліза-

ції освітньо-професійної програми (послідовність вивчення 

навчальних дисциплін, форми і періодичність виконання 

індивідуальних завдань, проведення контролю тощо) ви-

значається структурно-логічною схемою підготовки. 

Основними документами, що визначають зміст осві-

ти, є навчальний план, навчальна програма та підручник 

(навчальний посібник, методичні вказівки), складений на 

основі навчальної програми. Окрім того, у ВНЗ для забез-
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печення змісту освіти використовують начально-

методичні комплекси (НМК). 

Навчальний план – це документ, який визначає 

склад навчальних дисциплін, що вивчаються в навчально-

му закладі, порядок (послідовність) їх вивчення й кількість 

навчальних годин, що відводяться на вивчення кожної ди-

сципліни в окремих групах. Внаслідок специфіки роботи в 

різних ВНЗ навчальні плани складаються окремо для кож-

ного їх виду.  

До обов’язкових складових навчального плану нале-

жать: 

1. Реквізити.  

2. Графік навчального процесу: 

 зведені дані про бюджет часу; 

 практика; 

 державна атестація. 

3. План навчального процесу.  

Окрім того, навчальний план повинен містити відо-

мості про галузь знань, спеціальність (напрям підготовки) і 

спеціалізацію (за наявністю), освітній або освітньо-

науковий рівень, кваліфікацію, нормативний термін на-

вчання, графік освітнього процесу, розділи теоретичної, 

практичної підготовки, блок обов’язкових навчальних ди-

сциплін (навчальні курси, практики із вказаними кредита-

ми ЄКТС і навчальними годинами), дані про кількість і  

форми семестрового контролю, атестації в екзаменаційній 

комісії, загальний бюджет навчального часу за весь норма-

тивний термін навчання та його поділ на аудиторний на-

вчальний час та час, відведений на самостійну навчальну 

роботу, а також поділ бюджету аудиторного навчального 

часу за окремими формами занять з кожної навчальної ди-

сципліни та за весь термін навчання загалом. 

Навчальний план розробляється на весь період реалі-

зації відповідної освітньо-професійної програми і затвер-
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джується керівником вищого навчального закладу. 

У ньому реалізовано цілі та завдання навчання май-

бутнього фахівця, основні принципи добору наукової ін-

формації, її систематизації з урахуванням міжпредметних 

зв’язків і логіки викладу матеріалу. Тут знаходять своє 

втілення ідеї розвитку особистості на основі органічного 

поєднання загальної, політехнічної і професійної освіти, 

з'єднання навчання з продуктивною працею, розвитку тво-

рчого мислення та пізнавальної активності студентів, їх 

самостійності в надбанні знань, зв’язку теоретичної й 

практичної підготовки, спадкоємності з іншими типами 

навчальних закладів. 

Науково обґрунтовані принципи побудови навчаль-

них планів розробляють на різних рівнях професійної під-

готовки кадрів. Узагальнюючи досвід таких досліджень, 

можна висунути, незалежно від їхньої кваліфікації і профі-

лю, такі основні принципи побудови навчальних планів 

підготовки фахівців, а саме: 

- гуманістичного спрямування, орієнтованого на за-

доволення освітніх запитів особистості, виховання висо-

коморальних загальнолюдських якостей майбутнього фа-

хівця; 

- науковості, який передбачає відповідність отри-

мання освіти до рівня й перспектив розвитку науки, фор-

мування в студента наукового світогляду на основі прави-

льних уявлень про загальні і спеціальні методи наукового 

пізнання; 

- систематичності й послідовності потребує розмі-

щувати навчальні дисципліни з урахуванням логіки дослі-

джуваної наукової системи знань і закономірностей розви-

тку наукових понять у свідомості студентів; 

- доступності, що враховує рівень підготовки студе-

нтів; 

- єдності навчання, виховання і розвитку, який пе-
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редбачає нерозривний зв’язок навчання з формуванням 

світоглядних, поведінкових і творчих якостей особистості 

кожного студента; 

- гуманітаризації, який передбачає залучення до змі-

сту всіх навчальних курсів (не тільки гуманітарних, а й 

природничо-математичних, технічних і виробничо-

технологічних) відомостей про роль і місце в соціальному, 

економічному і науково-технічному прогресі, його відпо-

відальності за майбутнє цивілізації і духовних скарбів; 

- зв’язку теорії з практикою за умови базової ролі 

теорії, який передбачає необхідність підведення студентів 

до розуміння значення теорії в житті, практиці, виробничій 

праці; розвитку в них здібностей умілого застосування за-

своєних знань, умінь і навичок для розв'язання завдань 

практичного та прикладного характеру; 

- політехнічний, який передбачає цілісність загальної 

політехнічної і професійно-політехнічної освіти й забезпе-

чує професійну мобільність фахівця, його здатність орієн-

туватися в системі суспільного виробництва, за найкорот-

ший термін адаптування до змін та змісту праці; 

- професійної спрямованості, який передбачає зага-

льну орієнтацію всіх дисциплін на остаточні результати 

навчання студентів, пов’язані з набуттям конкретної спеці-

альності; 

- стабільності й динамічності, який передбачає ная-

вність стабільної (базової) частини вивчення навчальних 

дисциплін і динамічної (спеціальної) частини, змінюваної з 

урахуванням вимог виробництва до підготовки фахівців; 

- уніфікації і диференціації, зумовлений 

об’єктивними особливостями і закономірностями характе-

ру, змісту праці фахівців цього профілю і кваліфікації та 

врахуванням індивідуальних особливостей студентів; 

- спадкоємності змісту освіти, а також з різноманіт-

ними видами неформальної освіти й самоосвіти; 
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- інформаційної технологічності навчання, орієнто-

ваний на застосування в освітньо-виховному процесі педа-

гогічно виправданих засобів інформаційної та 

комп’ютерної техніки (персональних комп’ютерів, інфор-

маційних банків даних і знань, комп'ютерних експертних 

систем тощо) [18].  

Характерною рисою нового покоління навчальних 

планів системи навчання у ВНЗ є створення умов, які 

сприяють самореалізації особистості. Ця можливість вияв-

ляється у гнучкості системи навчання, покликаної забезпе-

чити врахування індивідуальних пізнавальних особливос-

тей здобувачів вищої освіти, їхні інтереси та уподобання. 

Реалізація цієї ідеї виявляється у блочній побудові 

навчальних планів з великим вибором елективних курсів, 

рейтингової системної оцінки знань (кількісною системою 

«залікових одиниць»), широким спектром можливостей 

для самостійної поглибленої професійної спеціалізації; у 

створенні можливості застосування відкритих систем на-

вчання, які дають змогу організувати навчання студентів за 

індивідуальними програмами. 

Складання навчального плану – відповідальна і скла-

дна справа. У розгорнутому вигляді складання навчального 

плану містить такі стадії:   

• вивчення компетентностей (ОПП) даної спеціально-

сті; 

• складання структурно-логічної схеми дисциплін; 

• розробка навчального плану спеціальності; 

• складання графіка навчального та практичного на-

вчання. 

Групування проводиться у два основних етапи.  

На першому необхідно вивчити вимоги, що висува-

ються відповідними галузями професійної діяльності (ви-

моги ОПП), окреслити основні напрями підготовки фахів-

ців певного профілю. Використовуючи різні методи – екс-
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пертних оцінок, аналізу діяльності різних фахівців, ви-

вчення результатів їх праці та ін. – складають, так званий, 

професійний образ фахівця, здатного виконувати необхідні 

функції у певній сфері діяльності. Окрім того, провідні 

фахівців кафедри надають перелік дисциплін, які повинні 

увійти до навчального плану для забезпечення компетент-

ностей спеціальності. 

Другий етап – безпосереднє складання навчального 

плану. У ньому всі дисципліни розподілені на дві групи: 

обов’язкові та вибіркові, а вони – на певні цикли. З огляду 

на державні стандарти в освіті, навчальні плани з усіх спе-

ціальностей (в межах галузі) містять однаковий набір 

обов’язкових навчальних дисциплін. 

Варто зауважити, що з 1 вересня 2015 року вступили 

в дію норми Закону України «Про вищу освіту» щодо зме-

ншення обсягу одного кредиту ЄКТС до 30 годин, а мак-

симального навчального навантаження науково-

педагогічного працівника до 600 годин. З огляду на зазна-

чене, орієнтовно кількість годин аудиторних занять в од-

ному кредиті ЄКТС (денна форма навчання) для здобува-

чів ступеня бакалавра може становити від 50% до 33%. 

При цьому важливо зважати, що кількість аудиторних го-

дин в одному кредиті ЄКТС може відрізнятися залежно від 

галузі знань та спеціальності: підготовка у сфері природ-

ничих наук, інженерних спеціальностях тощо потребує 

більшого часу на роботу в лабораторіях та практичну під-

готовку, у той час при підготовці студентів за спеціальнос-

тями соціально-гуманітарного спрямування більше часу 

має виділятися на самостійну роботу студента. При цьому 

включення до навчальних планів так званих «позакредит-

них дисциплін» не передбачене Законом України «Про 

вищу освіту» [18]. 

Навчальним планом для певної спеціальності має ви-

значатися перелік обов'язкових дисциплін (максимум — 
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75% від загального обсягу кредитів ЄКТС). 

Обов’язкові дисципліни – це дисципліни, встановле-

ні відповідною освітньо-професійною програмою, тому 

дотримання їх назв і обсягів є обов’язковим для навчаль-

ного закладу. Зменшення часу вивчення цих дисциплін 

неприпустиме, але збільшення цілком можливе за рахунок 

годин, передбачених на цикл дисциплін самостійного ви-

бору ВНЗ. 

Обов’язкова частина навчального плану включає: 

1. Групу (цикл) дисциплін загальної підготовки, куди 

входять дисципліни гуманітарної, соціально-економічної 

та фундаментальної підготовки. Фундаментальна підгото-

вка містить цикл дисциплін природничо-наукової підготов-

ки та перелік дисциплін, вивчення яких становить базу для 

засвоєння вужчих фахових навчальних курсів, об’єднаних у 

другому циклі професійно-орієнтованих дисциплін. 

2. Групу дисциплін професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти, що містить цикл фахових дисциплін, спрямо-

ваних на підготовку висококваліфікованого фахівця. 

Якщо перелік нормативних (обов’язкових) навчаль-

них дисциплін чітко регламентований, то дисципліни віль-

ного вибору студентів (вибіркові навчальні дисципліни) 

визначаються вищим навчальним закладом з урахуванням 

освітніх і кваліфікаційних вимог до професійного рівня 

фахівця, можливостей і традицій конкретного навчального 

закладу, регіональних потреб тощо. 

На теперішній час, згідно з Листом МОН України 

«Щодо особливостей організації освітнього процесу та 

формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному 

році» від 13.03.2015 р. №  1/9-126, загальний обсяг вибір-

кових дисциплін має складати не менше 25% від загально-

го обсягу кредитів ЄКТС. Серед вибіркових дисциплін 

навчальним планом може встановлюватися перелік профе-

сійно-орієнтованих дисциплін на вибір для певної спеціа-
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льності. Законодавець рекомендує обмежити кількість на-

вчальних дисциплін (обов’язкових та вибіркових з ураху-

ванням  практик) до 16-ти на рік та, відповідно, до 8 на 

семестр. Таким чином, середній обсяг годин з однієї на-

вчальної дисципліни становить: 60 кредитів/16 = 4 кредити 

ЄКТС. Оптимальний обсяг однієї обов’язкової навчальної 

дисципліни на семестр має становити 5-6 кредитів ЄКТС. 

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповід-

ного ступеня вищої освіти подано в таблиці 2.1. 

Навчальна програма – державний документ, в яко-

му визначено зміст освіти з окремої навчальної дисципліни 

з виділенням розділів, тем, кількості годин на їх опрацю-

вання. Навчальні програми розробляються науково-

методичними комісіями ВНЗ за професійними напрямами. 

Вони є базовими з основних дисциплін з урахуванням 

державних стандартів. На їх основі кафедри ВНЗ розроб-

ляють робочі навчальні програми, які затверджуються ка-

федрами, радами факультетів та вченими радами (в залеж-

ності від структури ВНЗ) вищих навчальних закладів. Ро-

бочі навчальні програми є обов’язковими для виконання 

науково-педагогічними працівниками [32]. 

У підготовці навчальних програм треба ретельно до-

тримуватися вимог наступності між змістом освіти в зага-

льноосвітніх закладах, а також рівнями підготовки фахів-

ців у рамках вищої школи – молодших бакалаврів, бакала-

врів, магістрів та докторів філософії. 

Навчальна програма є базовим документом при під-

готовці підручників і навчальних посібників для вищої 

школи. 

На кожну дисципліну розробляють програму навча-

льної дисципліни – нормативні документи, що визначають 

роль і місце навчальної дисципліни в системі підготовки 

фахівців, цілі її вивчення, перелік тем навчального матері-

алу, форми організації навчання. 
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Таблиця 2.1 
Обсяг кредитів ЄКТС, відповідно до ступеня вищої освіти 
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 - на базі повної загальної середньої освіти з терміном 
навчання 11 років становить 120 кредитів ЄКТС; 
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном 
навчання 12 років становить 90-120 кредитів ЄКТС. 
Мінімум 65% обсягу освітньої програми має бути спрямо-
вано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом 
вищої освіти. 
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- на базі повної загальної середньої освіти з терміном 
навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС (для 
окремих спеціальностей, наприклад, медсестринство, ста-
новить від 180 кредитів ЄКТС); 
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном 
навчання 12 років становить 180-240 кредитів ЄКТС. 
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямо-
вано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом 
вищої освіти. 
Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молод-
шого бакалавра ВНЗ має право скорочувати обсяг освіт-
ньої програми. У Стандарті можуть бути зазначені обме-
ження щодо можливості здобуття ступеня бакалавра на 
основі ступеня молодшого спеціаліста та обсягу такої 
освітньої програми. 

Д
л

я
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Обсяг:освітньо-професійної програми становить 90-120 
кредитів ЄКТС; освітньо-наукової становить 120 кредитів 
ЄКТС; на основі повної загальної середньої освіти для 
спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветерина-
рного спрямувань становить 300-360 кредитів ЄКТС. 
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямо-
вано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей за спеціальністю, визначених Стандар-
том вищої освіти (мінімум 50% – для спеціальностей ме-
дичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань). 
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Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 
доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. 
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Програми навчальної дисципліни забезпечують про-

фесійну підготовку фахівців. Їх розробляють у взає-

мозв’язку та з метою забезпечити цілісне оволодіння на-

вчальним матеріалом, необхідним для успішного виконан-

ня професійної діяльності, запобігти можливому дублю-

ванню, урахувати міждисциплінарні зв’язки, визначаючи 

послідовність вивчення навчальних дисциплін [18]. 

На теперішній час програми навчальних дисциплін, 

зазвичай, визначають лише обсяг знань, які підлягають за-

своєнню, але така функція програми навчальної дисципліни 

явно недостатня. Крім свого традиційного призначення, 

програма і пояснювальна записка до неї мають вказувати: 

- роль і значення відповідної навчальної дисципліни в 

майбутній професійній діяльності фахівця; 

- основні перспективні напрями розвитку досліджу-

ваної науки й галузі техніки; 

- обсяг і зміст умінь та навичок, що їх повинні опану-

вати студенти; 

- основні риси творчої діяльності, необхідні для ро-

боти майбутнього фахівця, а також характер навчально-

пізнавальних проблем і завдань, які сприяють формуванню 

цих рис; 

- найважливіші світоглядні ідеї і категорії, які підля-

гають засвоєнню на конкретній змістовій основі; 

- очікувані результати навчання, тобто необхідні рів-

ні засвоєння навчального матеріалу. 

Зазначені компоненти програми навчальної дисцип-

ліни (ПНД) сукупно є конкретним висловленням цілей на-

вчання за цією навчальною дисципліною, на досягнення 

яких мають бути спрямовані зусилля викладача і студентів 

у процесі навчання. За аналогічною схемою можна конкре-

тизувати цілі навчання з кожного розділу і теми навчальної 

дисципліни в робочій навчальній програмі. 

Складаючи ПНД, необхідно додатково врахувати ни-
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зку конкретних вимог, пов’язаних із необхідністю відо-

браження в них новітніх досягнень науки, техніки техно-

логії; забезпечення спадкоємності та єдності загальноосві-

тньої, політехнічної і професійної підготовки студентів; 

встановлення раціональних міждисциплінарних і внутріш-

ньо дисциплінарних зв’язків; виховання зацікавлення спе-

ціальністю, розуміння суспільної значущості своєї праці, 

почуття колективізму, відповідальності та ініціативи. 

Формування навчального плану і навчальних програм 

– не самоціль. Ці документи, насамперед навчальні про-

грами, – найбільш динамічні. Проте вони зможуть успішно 

виконувати свої функції, за умови якщо їхній зміст безпе-

рервно і з певним випередженням адаптуватимуть до не-

стабільних вимог відповідної галузі господарства. У 

зв’язку з цим такі прогностичні завдання, як дослідження 

тенденцій у змінах характеру, об’єктів і праці фахівців, а 

також вивчення перспектив розвитку тієї чи іншої конкре-

тної галузі науки і техніки розв’язують не епізодично, а 

безперервно, систематично, у наслідок безперервних змін 

зазначених об’єктів прогностичного дослідження [18]. 

Це дає підстави поряд із раніше введеним терміном 

«стратегічне прогнозування» використовувати для позна-

чення безперервного процесу отримання прогностичної 

інформації термін «оперативно-тактичне прогнозування». 

Результати такого короткотермінового прогнозування ви-

користовують для оперативного корегування змісту на-

вчання в процесі поточного календарно-тематичного пла-

нування навчального процесу.  

Навчально-методичний комплекс (НМК) – це су-

купність нормативних та навчально-методичних матеріалів 

на паперовій та/або в електронній формах, необхідних і 

достатніх для ефективного виконання здобувачами вищої 

освіти робочої програми навчальної дисципліни, передба-

ченої навчальним планом підготовки студентів відповідно-
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го освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом підготовки 

(спеціальністю) [18].  

НМК визначає сукупність дидактичних і методичних 

документів, спрямованих на реалізацію освітніх послуг 

певної науки або галузі знань. 

НМК має забезпечити всі основні етапи освітнього 

процесу – повідомлення навчальної інформації і її сприй-

няття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, 

їх застосування й контролю, та основних функцій освіт-

нього процесу – освітньої, виховної та розвиваючої. НМК 

розроблюються для всіх навчальних дисциплін відповідно 

до навчального плану. 

Розробка навчально-методичних комплексів навча-

льної дисципліни має на меті: забезпечення системного 

підходу щодо організації освітнього процесу у ВНЗ; ство-

рення якісного методичного забезпечення освітнього про-

цесу за всіма напрямами, спеціальностями та формами на-

вчання; формування бази електронних навчально-

методичних матеріалів; своєчасне корегування та вдоско-

налення навчально-методичних матеріалів. 

Структура НМК з навчальної дисципліни. Перелік 

структурних компонентів НМК визначається змістом ро-

бочої навчальної програми з відповідної дисципліни, роз-

робленої на підставі навчальної програми. НМК може 

складатися з наступних обов’язкових блоків: 

1. Нормативні документи: навчальна програма; робо-

ча навчальна програма. 

2. Навчально-методичні матеріали: методичні реко-

мендації до вивчення курсу; конспект лекцій; методичні 

рекомендації з підготовки здобувачів вищої освіти до се-

мінарських занять; методичні вказівки з виконання прак-

тичних робіт; методичні вказівки з виконання лаборатор-

них робіт; методичні вказівки з виконання розрахунково-

графічних робіт; методичні вказівки з виконання курсових 
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та дипломних проектів (робіт); методичні рекомендації з 

організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

опанування навчального матеріалу. 

3. Інформаційні матеріали: дидактичний інструмента-

рій із забезпечення навчальних занять; технічні та програм-

ні засоби забезпечення навчальної дисципліни (предмета). 

4. Завдання для здійснення контролю: завдання для 

тематичного контролю; пакет комплексної контрольної 

роботи; питання до заліку; екзаменаційні білети. 

5. До НМК можуть входити такі додаткові компонен-

ти: презентації з навчальної дисципліни (предмета); муль-

тимедіа та інтерактивні матеріали; відеоматеріали; матері-

али нормативного або довідкового характеру. 

Відповідно до навчальних програм створюють підру-

чники, навчальні посібники, методичні вказівки, більш 

докладна інформація про підручники і навчальні посібники 

представлена у другому розділі цього видання, пункт 5.3. 

Методичні вказівки – навчальні або виробничо-

навчальні видання роз’яснень з певної теми, розділу або 

питань навчальної дисципліни, виду практичної діяльності. 

 

 

2.5 Теоретичні особливості підготовки  

здобувачів наукового ступеня доктора філософії  

 

Навчання в аспірантурі відбувається відповідно до 

закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету 

міністрів України №261 від 23 березня 2016 року, що ви-

значає порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступе-

ня доктора філософії у ВНЗ (наукових установах) та меха-

нізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому осві-

тньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття сту-

пеня вищої освіти доктора філософії [32], [40], [43]. 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший 
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науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої 

освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії 

присуджується спеціалізованою вченою радою ВНЗ або нау-

кової установи в результаті успішного виконання здобувачем 

вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та пуб-

лічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти ві-

дповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної 

рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теорети-

чних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, до-

статніх для продукування нових ідей, розв’язання компле-

ксних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової 

та педагогічної діяльності, а також проведення власного 

наукового дослідження, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії здійснюється: 1) в аспірантурі ВНЗ (наукової 

установи) за очною (денною, вечірньою) або заочною фо-

рмою навчання; 2) поза аспірантурою (для осіб, які профе-

сійно провадять наукову, науково-технічну або науково-

педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відпо-

відному ВНЗ (науковій установі). 

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній 

основі відповідно до законодавства України та правил 

прийому ВНЗ.  

Підготовка в аспірантурі становить чотири роки і пе-

редбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової 

програми ВНЗ (наукової установи) за певною спеціальніс-

тю та проведення власного наукового дослідження. Не-

від’ємною складовою освітньо-наукової програми аспіран-

тури є підготовка та публікація наукових статей. Підготов-

ка в аспірантурі завершується захистом наукових досяг-

нень аспіранта у спеціалізованій вченій раді. 
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Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії на-

зивається аспірант – це особа, зарахована до ВНЗ (науко-

вої установи) для здобуття ступеня доктора філософії, він 

проводить наукові дослідження згідно з індивідуальним 

планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, 

строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запла-

нований строк захисту дисертації протягом строку підго-

товки в аспірантурі [32].  

За результатами вступних випробувань, одночасно з 

зарахуванням до аспірантури, відповідним наказом керів-

ника ВНЗ, призначається науковий керівник з числа науко-

вих або науково-педагогічних працівників з науковим сту-

пенем, який здійснює наукове керівництво роботою над 

дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології 

наукових досліджень аспіранта, контролює виконання ін-

дивідуального плану наукової роботи та індивідуального 

навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою 

радою ВНЗ за належне та своєчасне виконання обов’язків 

наукового керівника. 

Індивідуальний план наукової роботи погоджується 

здобувачем з його науковим керівником та затверджується 

вченою радою ВНЗ (наукової установи) протягом двох мі-

сяців з дня зарахування здобувача до ВНЗ. Індивідуальний 

план наукової роботи є обов’язковим до виконання і вико-

ристовується для оцінювання успішності запланованої на-

укової роботи. Порушення строків його виконання без по-

важних причин, передбачених законодавством, може бути 

підставою для ухвалення вченою радою ВНЗ рішення про 

відрахування аспіранта.  

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-

науковою програмою та навчальним планом, що за-

тверджуються вченою радою ВНЗ (наукової установи) для 

кожної спеціальності. 
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Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зо-

бов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програ-

ми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та 

інші компетентності, достатні для продукування нових 

ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професій-

ної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 

провести власне наукове дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне зна-

чення, та захистити дисертацію. 

Освітньо-наукова програма та навчальний план ас-

пірантури складаються з освітньої та наукової складових. 

Навчальний план аспірантури повинен містити ін-

формацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (30-

60 кредитів ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми про-

ведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального 

процесу, форми поточного і підсумкового контролю. 

Освітньо-наукова програма та навчальний план ас-

пірантури є основою для формування аспірантом індиві-

дуального навчального плану та індивідуального плану нау-

кової роботи. 

Індивідуальний навчальний план аспіранта пови-

нен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, 

що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти мають право вибирати 

навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів 

вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дос-

лідження, за погодженням із своїм науковим керівником та 

керівником відповідного факультету чи підрозділу. 

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може ві-

дбуватися на базі ВНЗ (наукової установи), до якого зарахо-

ваний аспірант, а також в рамках реалізації права на академі-

чну мобільність – на базі інших ВНЗ (наукових установ).  

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний 
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навчальний план за погодженням із своїм науковим керів-

ником у порядку, який затверджується вченою радою. 

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зо-

бов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі фо-

рми поточного та підсумкового контролю, передбачені ін-

дивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-

науковою програмою аспірантури ВНЗ (наукової установи). 

Освітньо-наукова програма аспірантури ВНЗ (нау-

кової установи) має включати не менше чотирьох складо-

вих, що передбачають набуття аспірантом таких компете-

нтностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій: 

- здобуття глибинних знань із спеціальності (групи 

спеціальностей), за якою (якими) аспірант проводить дос-

лідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розу-

міння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку 

та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальніс-

тю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового 

напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової ста-

новить не менш як 12 кредитів ЄКТС); 

- оволодіння загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями, спрямованими на формування систе-

много наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої 

складової становить чотири – шість кредитів ЄКТС); 

- набуття універсальних навичок дослідника, зок-

рема усної та письмової презентації результатів власного 

наукового дослідження українською мовою, застосування 

сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

організації та проведення навчальних занять, управління 

науковими проектами та/або складення пропозицій щодо 

фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інте-

лектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої 

складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС); 

- здобуття мовних компетентностей, достатніх 
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для представлення та обговорення результатів своєї науко-

вої роботи іноземною мовою (англійською або іншою від-

повідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій 

формі, а також для повного розуміння іншомовних науко-

вих текстів з відповідної спеціальності (рекомендований 

обсяг такої навчальної складової становить шість – вісім 

кредитів ЄКТС). 

Наукова складова освітньо-наукової програми пе-

редбачає проведення власного наукового дослідження під 

керівництвом одного або двох наукових керівників та офо-

рмлення його результатів у вигляді дисертації. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії 
є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує 

розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі 

знань або на межі кількох галузей, результати якого ста-

новлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі 

(галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях. 

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту ви-

значається науковим керівником. Обов’язковою умовою 

допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його 

індивідуального навчального плану [43].  

До захисту допускаються дисертації, виконані здобу-

вачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій 

до захисту дисертації академічного плагіату є підставою для 

відмови у присудженні відповідного наукового ступеня. 

Виявлення академічного плагіату (навмисного відт-

ворення викладачем, докторантом, аспірантом або студен-

том у письмовій або електронній формі чужого твору, опу-

блікованого на паперовому або офіційно оприлюдненого 

на електронному носії, повністю або частково, під своїм 

іменем без посилання на автора) у захищеній дисертації є 

підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої 

ради про присудження наукового ступеня та видачу відпо-

відного диплома [40], [41].  
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Якщо дисертація, в якій виявлено академічний плагі-

ат, була захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій 

раді, науковий керівник, офіційні опоненти, які надали 

позитивні висновки про наукову роботу, та голова відпові-

дної спеціалізованої вченої ради позбавляються права бра-

ти участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на 

два роки, а вищий навчальний заклад (наукова установа) 

позбавляється акредитації відповідної постійно діючої 

спеціалізованої вченої ради та права створювати разові 

спеціалізовані вчені ради строком на один рік [39], [40].  

Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про 

присудження наукового ступеня у разі виявлення акаде-

мічного плагіату здійснюється Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти за поданням Комітету 

з питань етики у порядку, визначеному Кабінетом Мініс-

трів України, та може бути оскаржене відповідно до зако-

нодавства. 
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Глава 3 

ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

НАВЧАННЯ 

 

3.1 Історія та теорія становлення  

концепцій навчання  

 

У дидактиці на основі теорії пізнання й сучасних до-

сягнень психологічної та педагогічної наук розроблено й 

активно використовується низка концепцій навчання, опа-

нування знань, навичок та вмінь. Деякі автори, наприклад 

Вінсент Окон та І.П. Підласий, визначають ці концепції як 

дидактичні системи, що їх розуміють як комплекс внутрі-

шньо узгоджених тверджень, що базуються на єдності ці-

лей, змісту і дидактичних принципів, котрі стосуються 

способів організації роботи викладача та студентів. Дидак-

тичні системи характеризуються внутрішньою цілісністю 

структур, створених єдністю цілей, організаційних прин-

ципів, змісту, форм і методів навчання [4], [23], [34]. 

У педагогічних словниках під педагогічною систе-

мою розуміють систему, яка характеризується цілеспря-

мованим до розвитку студента функціонуванням, особли-

вими структурами, зв’язками і відносинами між її елеме-

нтами. Тоді як педагогічна концепція визначається як 

система поглядів на: 1) певне педагогічне явище, процес, 

спосіб розуміння, тлумачення будь-яких педагогічних явищ, 

подій; провідна ідея педагогічної теорії; 2) сутність педа-

гогічної діяльності навчального закладу, її мету, завдання, 

об’єкт і суб’єкт діяльності, способи та засоби її здійснен-

ня тощо [24]. 

Як бачимо поняття педагогічна система має більш ши-

роке трактування ніж концепція, водночас коли йдеться про 

авторські, експериментальні концепції (наприклад, Джона 

Дьюї, М. Монтесорі, Г.Г. Ващенка), то в одних джерелах во-
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ни називаються «концепціями», в інших «системами» і, на-

віть, теоріями. На наш погляд, більш правомірним в таких 

випадках є термін концепція, який ми й вживатимемо при 

розгляді сучасних педагогічних теорій [26], [37]. 

Науково-методологічною основою будь-якої концеп-

ції навчання є одна з теорій навчання (основні з них: асоці-

ативна, поетапного формування розумових дій, навчальної 

діяльності), розглянемо їх основні положення. 

 

Асоціативна теорія навчання оформилася в XVII 

столітті. Її методологічні основи були розроблені Дж. Лок-

ком, який і запропонував термін «асоціація». Остаточне 

оформлення асоціативна теорія навчання отримала в клас-

но-урочній системі Я.А. Коменського [4], [26]. 

Основними принципами цієї теорії є наступні: меха-

нізмом будь-якого акту вчення є асоціація; всяке навчання 

своєю підставою має наочність, тобто спирається на чуттє-

ве пізнання, тому збагачення свідомості учня образами та 

уявленнями – основне завдання навчальної діяльності; на-

очні образи важливі не самі по собі: вони необхідні остіль-

ки, оскільки забезпечують просування свідомості до уза-

гальнень на основі порівняння; основний метод асоціатив-

ного навчання – вправа. 

Асоціативні теорії лежать в основі пояснювально-

ілюстративного навчання, панівного в сучасній традицій-

ній школі. Багато в чому це є причиною того, що випуск-

ники школи не отримують повноцінної освіти, а саме: у 

них не формуються досвід творчої діяльності, уміння са-

мостійного добування знань, готовність вільно включатися 

в будь-яку управлінську сферу діяльності. 

Усвідомлюючи обмеженість пояснювально-

ілюстративного навчання, сучасна педагогіка орієнтує не 

на пасивне пристосування до наявного рівня розвитку уч-

нів, а на формування психічних функцій, створення умов 
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для їх розвитку в процесі навчання. Виняткове методологі-

чне значення має ідея побудови такого навчання, яке вра-

ховувало б «зону найближчого розвитку» особистості, тоб-

то орієнтується не на наявний сьогодні рівень розвитку, а 

на той завтрашній, якого учень може досягти під керівниц-

твом і з допомогою педагога (Л. С. Виготський) [29]. 

Пошук шляхів вдосконалення навчання, в основі яко-

го лежать асоціативні теорії, спрямований на визначення 

шляхів і умов розвитку пізнавальної самостійності, актив-

ності і творчого мислення здобувачів освіти. У цьому від-

ношенні показовим є досвід педагогів-новаторів: укрупнен-

ня дидактичних одиниць засвоєння (П.М. Єрдниєв, 

Б.П. Єрдниєв), інтенсифікація навчання на основі принципу 

наочності (В.Ф. Шаталов, З.Д. Шевченко та ін.), випереджа-

льне навчання і коментування (С.М. Лисенкова), підвищен-

ня виховного потенціалу навчання (Є.М. Ільїн, Т.В. Гонча-

рова та ін.), вдосконалення форм організації навчання та 

взаємодії педагогів і учнів (В.М. Чередов, С.Ю. Курганів, 

В.К. Дяченко, А.Б. Резнік, М.П. Гузик та ін.), індивідуаліза-

ція навчання (В.П. Волков та ін.). Відзначаються асоціатив-

ні  теорії навчання, які спочатку не орієнтовані на розвиток 

творчого потенціалу студентів (учнів), протистоять теорії, 

що спираються на діяльнісний підхід. До них належать тео-

рія проблемного навчання (О.М. Матюшкін, М.І. Махмутов 

та ін.), теорія поетапного формування розумових дій 

(П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна та ін.), теорії навчальної дія-

льності (С.С. Давидов, Д.Б. Ельконін та ін.). 

 

Теорія поетапного формування розумових дій, ро-

зроблена П.Я. Гальперіним і розвивається Н.Ф. Тализіною, 

в основному стосується структури процесу засвоєння 

знань. Успішність засвоєння згідно з цією теорією визна-

чається створенням і з'ясуванням студентом орієнтовної 

основи дій, ретельним ознайомленням з самою процеду-
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рою виконання дій. Автори концепції в умовах експеримен-

ту встановили, що можливості управління процесом на-

вчання значно підвищується, якщо студенти послідовно 

проводяться через п'ять взаємопов'язаних етапів: попереднє 

ознайомлення з дією, з умовами її виконання; формування 

дії в матеріальному (чи матеріалізованому з допомогою мо-

делей) вигляді з розгортанням усіх вхідних у нього опера-

цій; формування дії у зовнішньому плані як зовнішньо мов-

леннєвого; формування дії у внутрішній мові; перехід дії в 

глибокі згорнуті процеси мислення. Цей механізм переходу 

дій із зовнішнього плану у внутрішній називається інтеріо-

ризацією. Ця теорія дає хороші результати, якщо при на-

вчанні дійсно є можливість починати з матеріальних або 

матеріалізованих дій. Вона з кращого боку зарекомендувала 

себе у підготовці спортсменів, операторів, музикантів, воді-

їв та фахівців інших професій, її застосування у вищій шко-

лі обмежена тим, що навчання носить теоретичний характер 

і рідко починається з предметного сприйняття [44]. 
 

Теорія навчальної діяльності виходить з вчення 

Л. С. Виготського про співвідношення навчання і розвитку, 

згідно з яким навчання свою провідну роль у розумовому 

розвитку здійснює, насамперед, через вміст засвоюваних 

знань. Автори теорії особливо відзначають, що розвивальний 

характер навчальної діяльності пов'язаний з тим, що її зміс-

том є теоретичні знання. Однак навчальна діяльність студен-

тів на початку навчання повинна будуватися не як пізнання 

вченого, яке починається з розгляду чуттєво-конкретного 

різноманіття окремих видів руху об'єкта і веде до виявлення 

їх загальної внутрішньої основи, а у відповідності зі спосо-

бом викладу наукових знань, зі способом сходження від абс-

трактного до конкретного (С. С. Давидов) [45]. 

Відповідно до теорії навчальної діяльності у студен-

тів мають формуватися не знання, а певні види діяльності, 

до яких знання входять як певний елемент. «Знання люди-
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ни перебувають у єдності з його розумовими діями (абст-

рагуванням, узагальненням тощо), – пише С. С. Давидов, – 

отже, цілком допустимо терміном «знання» одночасно по-

значати і результат мислення (відображення дійсності), і 

процес його отримання (тобто розумові дії)» [46]. 

З теорії навчальної діяльності випливає дедуктивно-

синтетична логіка побудови навчального процесу. 

Реалізація цих умов, як стверджують прихильники 

теорії навчальної діяльності, – найважливіший шлях фор-

мування теоретичного мислення студентів, як важливої 

здібності творчої особистості. 

Опоненти авторів теорії навчальної діяльності вказу-

ють на абсолютизацію дедуктивно-синтетичного шляху 

пізнання і відповідно на применшення ролі логіки навча-

льного процесу від приватного до загального. Сучасна ди-

дактика не приймає також вузького трактування знань, 

тобто тільки як елемента діяльності, оскільки теорія навча-

льної діяльності не враховує загальної логіки побудови 

цілей і змісту освіти, де формування знань виділяється як 

особливо важлива мета. Крім того, не враховується, що 

знання існують об'єктивно не тільки у свідомості особис-

тості, але і у вигляді інформації, що зберігається в книгах, 

«базах даних» та ін., яка стає надбанням особистості в 

процесі пізнавальної діяльності [17], [29], [36]. 
 

 

3.2 Концепція проблемного навчання 
 

Проблемне навчання – дидактична концепція, за-

снована на закономірностях творчого засвоєння знань і 

способів діяльності, що включає сполучення прийомів і 

методів викладання і навчання, яким притаманні основні 

риси наукового пошуку [23].  

Творче засвоєння знань і способів діяльності припускає:  
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 самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію; 

 бачення нових проблем у знайомих стандартних 

умовах;  

 бачення структури об'єкта вивчення;  

 бачення нової функції знайомого об'єкта;  

 уміння бачити альтернативне рішення, альтернати-

вний підхід в його пошуку;  

 уміння комбінувати раніше відомі способи вирі-

шення в новий спосіб;  

 уміння створювати оригінальний спосіб вирішення 

при відомих інших, тощо. 

Методика проблемного навчання – це спеціально 

створена система специфічних прийомів і методів, що 

сприяють самостійному добуванню знань, їх застосовуван-

ня в прийнятті рішень нових пізнавальних і практичних 

задач, а не одержання знань в готовому вигляді, вирішення 

задачі за зразком [23].  

Структурними елементами проблемного навчання 

виступають наступні методичні прийоми:  

 актуалізація вивченого матеріалу;  

 створення проблемної ситуації;  

 постановка навчальної проблеми;  

 побудова проблемної задачі;  

 розумовий пошук і вирішення проблеми (формулю-

вання гіпотези чи декількох гіпотез, заснованих на припу-

щеннях і уже відомих фактах; доказ гіпотез, аналіз можли-

вих помилок, передбачення природних наслідків з кожної 

гіпотези, узагальнення);  

 перевірка вирішення проблеми і повторення. 

Проблемне навчання складається з двох взаємозале-

жних елементів: проблемного викладання і проблемного 

навчання. 

Проблемне викладання – це діяльність викладача, яка 

забезпечує умови проблемного навчання студентів шляхом 
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зумисного створення системи послідовних проблемних 

ситуацій. 

Проблемне навчання – особлива структура творчої 

навчальної діяльності студентів щодо засвоєння знань і 

способів діяльності з наявністю аналізу проблемних ситуа-

цій, формулювання проблем та їх вирішення за допомогою 

висування припущень, обґрунтування і доказів гіпотез. 

У педагогічній практиці розрізняють три методи про-

блемного навчання, що характеризуються системами дій 

викладача і студентів: проблемне викладення навчального 

матеріалу, частково-пошуковий і дослідницький метод. 

Сутність проблемного викладення навчальної інфор-

мації полягає в тому, що, створивши проблемну ситуацію, 

викладач не просто повідомляє кінцеві висновки науки, а 

показує «ембріологію істини» (А.І. Герцен), тобто відтво-

рює якоюсь мірою шлях до відкриття, розкриває внутрішні 

протиріччя, демонструє сам шлях наукового пошуку [30]. 

Частково-пошуковий метод припускає, що студенти 

під керівництвом викладача частково здійснюють самос-

тійне вирішення навчальних проблем (таблиця 3.1). 

Дослідницький метод – це коли студенти, усвідоми-

вши проблему, самостійно намічають план пошуку, роб-

лять припущення, обмірковують спосіб їхньої перевірки, 

проводять спостереження, досліди, фіксують факти, порів-

нюють, класифікують, узагальнюють, доводять, роблять 

висновки. Дослідницький метод дозволяє поєднувати на-

вчання з життям і професійною діяльністю, наприклад, 

курсові й дипломні проекти за замовленням виробництва, 

роботи в конструкторських студентських бюро і гуртках 

технічної творчості тощо. 

Знання сутності проблемного навчання викладачами 

ВНЗ допомагають підготувати кожного фахівця до творчо-

го здійснення своїх обов'язків і науково обґрунтовувати 

шляхи вирішення проблем, які висуває життя. 



Організація навчання та вимірювання знань 

 

~ 89 ~ 

Таблиця 3.1 

Бінарний процес за частково-пошуковим методом 
Дії викладача Дії студентів 

Створює проблемні ситуа-

ції 

Приймають проблемну ситуа-

цію.  

Усвідомлюють проблему 

Планує кроки вирішення 

проблеми, формулює  

проблемну задачу 

Приймають проблему  

і проблемну задачу 

Підказує додаткові дані, 

обмежує число кроків по-

шуку 

Висувають припущення, буду-

ють план перевірки. Вирішують 

задачу 

Робить висновки Беруть участь у висновках 

Питання до студентів,  

видача завдання 

Відповіді на запитання,  

вирішення завдання 

Інструктаж Запис домашнього завдання 
 

Викладач, спираючись на переваги проблемного на-

вчання, або окремі методи і прийоми цієї системи, в решті 

решт сформує в майбутніх фахівців чітке уявлення про 

логіку дослідницького пошуку, його етапи, про необхід-

ність при вирішенні будь-якої проблеми прагнути до побу-

дови найбільшої кількості гіпотез.  

На думку багатьох вчених, головною лінією пробле-

много навчання в виші повинна бути установка на розку-

тість мислення студентів, відхід від зайвої стандартизації в 

підходах до вирішення різних задач. Природно, ця розку-

тість жодною мірою не повинна зводитись до рівня запе-

речення заради заперечення, демагогічного дискутування. 

Вона має слугувати, насамперед, пробудженню невичерп-

ного творчого потенціалу особистості, в основі діяльності 

якої лежить творчість. 
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3.3 Концепція індивідуально-орієнтованого 

(особистісно-орієнтованого) навчання 

 

У нових концепціях навчання підсилюється гуманіс-

тична спрямованість процесу навчання; розглядається осо-

бистість, яка, крім соціальних якостей, наділена суб'єктни-

ми властивостями (її незалежність, здатність до вибору, ре-

флексії, саморегуляції і т.п.); особистість виступає системо-

утворюючим началом педагогічного процесу; головними 

цілями освіти стає створення умов для розвитку індивідуа-

льно-особистісних здібностей, властивостей; поряд з інте-

ріоризацією (перетворенням зовнішніх впливів у внутріш-

ній план особистості) важливого значення набуває персоно-

лізація, прагнення до самоактуалізації, самореалізації та 

інші внутрішні механізми індивідуального саморозвитку. 

В останні роки набув популярності термін індивідуа-

льно-орієнтоване або особистісно-орієнтоване навчання 

[47], [48]. Ці терміни майже тотожні і вживаються залежно 

від авторського погляду та вікових особливостей здобува-

чів освіти. Так, термін особистісно-орієнтоване навчання 

найчастіше вживається стосовно школярів, оскільки фор-

мування особистості відбувається в шкільні роки, а індиві-

дуально-орієнтоване – у вищій школі та інших освітніх 

закладах для дорослих. 

Саме тому розроблену нами концепцію ми назвали 

«Концепція індивідуально-орієнтованого навчання». За 

визначенням запропонованим О.І. Кисельовою та С.Л. Во-

лковим, індивідуально-орієнтоване навчання – це не 

тільки система знань, умінь і навичок, які отримують сту-

денти у ВНЗ, а набір ключових професійно спрямованих  

компетентностей. Його основу становить положення про 

свободу вибору студентом різних елементів навчального 

процесу та організаційних форм навчальної діяльності, 

паритетність учасників освітнього процесу з урахуванням 
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професійних і культурних норм спілкування, відкритість і 

визнання унікальності особистості, неповторності та інди-

відуальності всіх співучасників освітнього процесу – голо-

вна ідея нової парадигми індивідуально орієнтованої осві-

тньої системи у ВНЗ. Це форма організації навчальної дія-

льності, у рамках якої формується ставлення до студента 

як до суб’єкта навчальної діяльності, враховуються схиль-

ності, інтереси і здібності студентів. Індивідуально-

орієнтоване навчання адаптує лекційно-практичну систему 

до запитів, можливостей і потреб кожного студента; орієн-

товане на розвиток особистості, становлення самосвідомо-

сті, самовиховання і формування майбутнього фахівця в 

мінливих умовах сучасного світу [49]. 

У контексті досліджуваної проблеми слушною є дум-

ка М.Т. Коляди [48], який визначає свободу вибору студе-

нта як розвиток і самовизначення, а також самостійність і 

відповідальність у прийнятті рішень. При цьому, студенти 

мають визначити власні бажання, здібності та спланувати 

освітню діяльність для досягнення поставлених професій-

них цілей, це основна цінність та умова для становлення і 

розвитку індивідуальності і професійності студента. 

Мета індивідуально-орієнтованого навчання – про-

цес психолого-педагогічної допомоги особистості у стано-

вленні її суб'єктності, культурної ідентифікації, соціаліза-

ції, життєвому самовизначенні. 

Серед основних завдань індивідуально-

орієнтованого навчання можна виокремити такі: 

■ розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кож-

ного студента; 

■ максимально виявити, ініціювати, використати, 

«окультурити» індивідуальний (суб'єктний) досвід студента; 

■ допомогти особистості пізнати себе, самовизначи-

тися, самореалізуватися, а не формувати попередньо задані 

якості; 
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■ сформувати в особистості культуру життєдіяльнос-

ті, яка дає змогу продуктивно будувати своє повсякденне 

життя, правильно визначати поведінку лінії життя. 

Формування культури життєдіяльності особистості 

студента є вищою метою особистісно-орієнтованих систем 

та технологій. 

Розробляючи концепцію індивідуально-

орієнтованого навчання студентів технічних ВНЗ, ми керу-

валися наступними принципами [17], [37]: 

- Принцип усвідомленої перспективи («зроби себе 

сам»), згідно з яким кожна людина має можливість актив-

но брати участь у власній освіті. Знання автоматично ста-

ють затребуваними, а не нав'язаними жорсткими рамками 

навчального плану, посилюється мотивація навчання і 

ефективність засвоєння знань. 

- Принцип гнучкості системи вищої освіти, згідно з 

яким, зміст навчання і шляхи засвоєння знань і придбання 

професійних навичок відповідають потребам або рівню 

прагнень особистості. Це підтверджує ефективність систе-

ми багаторівневої вищої освіти при здійсненні можливості 

зміни спеціалізації або отриманні кількох спеціальностей 

за період навчання у ВНЗ. 

- Принцип динамічності системи вищої освіти, пов'я-

заний зі здатністю швидко реагувати при підготовці фахів-

ців на зміни в економіці і потреб ринку праці. 
 

Вихідні твердження концепції індивідуально-

орієнтованого навчання [49]: 

■ пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобут-

ності особистості як активного носія суб'єктного досвіду, 

що склався задовго до впливу спеціально організованого 

навчання в закладі освіти; 

■ під час конструювання та реалізації освітнього 

процесу необхідна особлива робота викладача щодо вияв-

лення суб'єктного досвіду кожного студента; 
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■ в освітньому процесі відбувається «зустріч» суспі-

льно-історичного досвіду, що його задає навчання та су-

б'єктний досвід студента; 

■ взаємодія двох видів досвіду студента має відбува-

тися не по лінії витиснення індивідуального, наповнення 

його суспільним досвідом, а через їхнє постійне узгоджен-

ня, використання всього того, що студент накопичив у вла-

сній життєдіяльності; 

■ розвиток студента як особистості (його соціаліза-

ція) відбувається не тільки через оволодіння ним нормати-

вною діяльністю, а й через постійне збагачення, перетво-

рення суб'єктивного досвіду як важливого джерела власно-

го розвитку; 

■ головним результатом учіння має бути формування 

пізнавальних здібностей на основі володіння відповідними 

знаннями та уміннями. 

Існують певні вимоги, що висуваються дидактами до 

індивідуально-орієнтованого навчання: 

■ навчальний матеріал має забезпечувати виявлення 

змісту суб'єктного досвіду студента, зокрема досвід його 

попереднього навчання; 

■ викладення знань у підручнику (чи викладачем) 

має бути спрямованим не лише на розширення їхнього об-

сягу, структурування, інтегрування, узагальнення предме-

тного змісту, а й на постійне перетворення набутого су-

б'єктного досвіду кожного студента; 

■ у процесі навчання необхідне постійне узгодження 

суб'єктного досвіду студентів із науковим змістом здобу-

тих знань; 

■ активне стимулювання студента до само оцінної 

освітньої діяльності, зміст і форми якої мають забезпечу-

вати кожному можливість самоосвіти, саморозвитку, само-

вираження під час оволодіння знаннями; 

■ конструювання та організація навчального матеріа-
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лу, який дає змогу студентові вибирати його зміст, вид та 

форму у розв'язанні завдань; 

■ виявлення і оцінка способів навчальної роботи, якими 

користується студент самостійно, стійко, продуктивно; 

■ необхідно забезпечувати контроль і оцінку не лише 

результату, а головним чином процесу учіння; 

■ освітній процес має забезпечувати побудову, реалі-

зацію, рефлексію, оцінку учіння як суб'єктної діяльності. 

Враховуючи все вищезазначене, було розроблено 

концепцію індивідуально-орієнтованого навчання студен-

тів, основна  її ідея оптимізувати навчальне навантаження 

для викладачів та студентів ВНЗ, зробити процес навчання 

більш гнучким та мобільним. 

Ключові положення концепції [49]: 

• навчання за індивідуальним навчальним планом 

студента; 

• формування розкладу занять за «дисциплінарним» 

принципом; 

• гнучкий навчальний графік, можливість для студен-

та самому визначати необхідність і час відвідування за-

нять; 

• мобільність студента, можливість індивідуально ви-

конати і здати тематичні і контрольні завдання; 

• тематичний і підсумковий контроль успішності сту-

дентів; 

• моніторинг успішності студентів. 
 

Індивідуальний навчальний план студента (ІНПС) 

складається на основі плану навчального процесу, який 

містить блоки обов'язкових навчальних дисциплін і дисци-

плін вільного вибору студента [18], [49].  

Зміст і обсяг дисциплін визначається вищим навча-

льним закладом та передбачає профільну спеціалізовану 

освітньо-професійну або освітньо-наукову програму підго-

товки здобувачів вищої та післядипломної освіти (Закон 
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України про вищу освіту), із зазначенням навчальних се-

местрів і анотації цих дисциплін, які містяться в комплек-

сах дисциплін по кожній спеціальності.  

ІНПС складається деканатом на кожний наступний 

рік навчання в кінці поточного року і містить програми 

всіх навчальних дисциплін, які вивчатиме студент протя-

гом року. Для студентів першого нормативного, першого 

прискореного і п'ятого курсів індивідуальний план склада-

ється після зарахування студента на курс. План підпису-

ється студентом і затверджується деканом факультету. 

Лекційні заняття проводяться для всіх студентів (по-

током), які вивчають дану дисципліну, незалежно від на-

вчальної групи. При цьому, студент вільно відвідує лекції 

необхідні для вивчення дисципліни за його спеціальністю 

(спеціалізацією) [18]. 

При створенні навчально-методичних комплексів ди-

сциплін в умовах індивідуально-орієнтованого навчання, 

слід приділити особливу увагу таким видам лекцій, як: 

 інформаційна (розкриває зміст тем відповідно до 

навчального плану, є основним видом лекцій); 

 оглядова (проводиться з метою систематизації знань 

студентів, отриманих ними у ході самостійного вивчення 

навчального матеріалу);  

 інструктивна (знайомить студентів з технологією їх 

майбутньої діяльності, з особливостями виконання окре-

мих дій і способів роботи); 

 лекція-презентація (допоміжний матеріал ілюстра-

тивного змісту, що інформує студентів про основні ідеї і 

положення навчальної теми); 

 лекція-конференція (науково-практичне заняття, із 

завчасно визначеною проблемою і системою доповідей). 

У зв'язку з загальноприйнятою тенденцією скорочен-

ня аудиторних занять і зосередженням уваги на самостій-

ному опрацюванні студентами навчального матеріалу і 
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тим, що лекції не є обов'язковими для відвідування, вони 

носять інформативно-проблемний характер і розкривають 

ключові аспекти навчальної теми.  

Розклад для практичних і лабораторних занять також 

складається з дисциплін і тем. Кількість занять з певної 

теми відповідає кількості навчальних груп (підгруп), які 

вивчають дану дисципліну. Виконання практичних і лабо-

раторних занять є обов'язковим, студент може самостійно 

записатися на проходження такого заняття у зручний для 

нього час, вибравши в розкладі відповідний день і час. Для 

забезпечення індивідуального підходу у навчанні, група 

для практичних і лабораторних занять має налічувати від 5 

до 15 осіб. Кількість студентів в групі для виконання лабо-

раторних робіт може бути обмежена кількістю робочих 

місць в лабораторії [18]. 

З метою впровадження принципів мобільності та 

свободи вибору студентів в умовах індивідуально-

орієнтованого навчання основний лекційний матеріал по-

винен бути доступний студентам в бібліотеці ВНЗ та елек-

тронній бібліотеці на сайті дистанційного навчання. Сту-

дент повинен мати вільний доступ до конспекту лекцій, 

методичних вказівок та завдань до практичних, лаборатор-

них занять і самостійної роботи. Відповідно до навчальних 

тем, завдання для практичних і лабораторних занять також 

викладаються на сайті дистанційного навчання [18], [39]. 

В таких умовах особливого значення набувають кон-

сультації, які викладач проводить при необхідності, відпо-

відно до графіку консультацій та навчальних потреб сту-

дентів. Навчальну консультацію доцільно проводити у фо-

рмі співбесіди індивідуально чи з групами студентів після 

вивчення розділу програми, у процесі вивчення окремих 

складних тем і особливо під час підготовки до іспитів, на-

писання курсових, дипломних робіт. Специфіка консуль-

тацій полягає у добровільному відвідуванні їх студентами, 



Організація навчання та вимірювання знань 

 

~ 97 ~ 

і є дієвою формою навчання та особистого спілкування 

студента з викладачем за умов усвідомлення студентами 

такої необхідності.  

Індивідуально-орієнтоване навчання передбачає 

впровадження таких форм контролю знань студента, як 

поточний, тематичний і підсумковий контроль знань.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних, семінарських та лабораторних занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних 

розділів (тем) навчальної програми. Форми проведення 

поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання знань студентів визначається робочою про-

грамою навчальної дисципліни. 

Тематичний контроль дозволяє безперервно і поетап-

но здійснювати вимірювання і оцінку знань, що сприяє 

оптимізації проведення моніторингу якості навчання. Зміст 

тематичного контролю полягає у перевірці та оцінюванні 

знань студентів з кожної логічно завершеної частини на-

вчального матеріалу (теми). Його використання передбачає 

попереднє ознайомлення студентів із загальною кількістю 

занять з теми; кількістю і тематикою основних робіт, тер-

мінами їх виконання; питаннями, що виносяться на оціню-

вання; формою та умовами проведення тематичного оці-

нювання. Тематична оцінка може бути виставлена автома-

тично на основі поточних результатів навчання.  

Підсумковий контроль знань спрямовано на визна-

чення рівня реалізації завдань, сформульованих у навчаль-

них програмах, планах підготовки та в інших документах, 

які регламентують освітній процес ВНЗ. Він охоплює і 

теоретичну, і практичну підготовку студентів, проводять 

його, як правило, у формі заліку та/або екзамену, за тради-

ційною формою: усно, або письмово, з урахуванням вимог 

і специфіки навчальної дисципліни [18]. 

Індивідуально-орієнтоване навчання передбачає та-
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кож диференційований (індивідуально-орієнтований) під-

хід в оцінці знань студентів, і, відповідно, створення сис-

теми диференційованих завдань. Ефективній реалізації 

дидактичних цілей сприяє відповідна класифікація за-

вдань. Систематизація диференційованих завдань здійсню-

ється: за рівнем складності змісту: полягає у виконанні 

студентами роботи, однакової за характером діяльності та 

різної за наявністю елементів знань, уявлень, понять про 

об'єкти і явища, зв'язки та залежності між ними; за опера-

ційним вмістом: передбачає різну кількість операцій сто-

совно однакового обсягу змістової інформації; за пізнава-

льною самостійністю: завдання характеризуються одноти-

пністю з операційно-змістового погляду та різноплановіс-

тю за мірою допомоги викладача певній групі студентів. 

Розв'язання диференційованих завдань означає не 

зниження загальних вимог для «слабких» і підвищення для 

«сильних» студентів, а вільний вибір ними варіанта та рів-

ня засвоєння, допомогу «слабким» і створення умов для 

глибокого засвоєння «сильними». Оцінку здібностей сту-

дента проводить викладач під час поточного контролю 

знань, проте така оцінка не є основним критерієм для об-

рання поглибленого або базового рівня вивчення дисцип-

ліни. Цим критерієм є самооцінка студента, його бажання 

або небажання поглиблено вивчати дисципліну, брати 

участь в олімпіадах, конференціях та інших позааудитор-

них формах роботи [18].  

Робота зі студентами за ІНПС вимагає педагогічного 

такту викладача, доброзичливості і терпіння, вміння нади-

хнути студентів, всіляко сприяти їхньому прагненню пра-

цювати над завданнями вищого рівня. Водночас такту і 

терпіння вимагають і студенти, які виявили здібності, ба-

жання і прагнення навчатися тільки за базовим рівнем і у 

підсумку отримати оцінку «С» – задовільно [18]. 

Концепція індивідуально-орієнтованого навчання має 
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забезпечити його індивідуалізацію, яка передбачає враху-

вання індивідуальних особливостей кожного, визначення 

перспективи розумового розвитку й гармонійного вдоско-

налення особистості, формування індивідуального стилю 

діяльності майбутнього фахівця. 
 

 

3.4 Дидактичні технології у вищій школі 

 

Ефективність дидактичного процесу значною мірою 

залежить від адекватного вибору і фахової реалізації конк-

ретних педагогічних технологій. Орієнтація на технологіч-

ний підхід у застосуванні арсеналу педагогіки передбачає 

певну технологічність і самих форм і методів навчання, з 

погляду їх структури, конструювання і практичного засто-

сування, і певною мірою первинного етапу проектування 

навчального процесу — формулювання педагогічних за-

вдань [51], [52]. 

Функцію викладача можна трактувати як систему пос-

лідовних (технологічних) операцій з організації, спостере-

ження, контролю і корекції діяльності студентів. Сукупність 

дій науково-педагогічного працівника та пізнавальної дія-

льності студентів у їх взаємодії становить цілісний процес. 

Очевидно, що методично забезпечено мету, зміст, 

процес навчання. Отже, існують відповідні методичні ви-

моги: цільові, змістовні, процесуальні. Орієнтація на тех-

нологічний підхід із творчим пошуком викладачів базуєть-

ся на аксіоматичних підходах, суть яких зводиться до того, 

що суворе визначення цілей навчання (чому і для чого?) 

має сприяти відбору й проектування змісту (що?) та управ-

ління навчальним процесом (як?), методам і засобам на-

вчання (за допомогою чого?), враховуючи необхідний рі-

вень кваліфікації викладачів (хто?), методи оцінки досяг-

нутих результатів навчання (чи так це?). Наведені критерії 
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в комплексному застосуванні визначають сутність навча-

льного процесу – його технології. 

Технологічний підхід до навчання передбачає конс-

труювання навчального процесу, керуючись освітніми оріє-

нтирами, цілями змісту навчання. Особливої уваги заслуго-

вують корекція навчального процесу і діагностика якості. 

Слово «технологія» походить від грецьких «techne» – 

поняття, вчення і «logos» – майстерність, мистецтво. 

У широкому значенні технологію розуміють як суку-

пність знань про засоби здійснення процесів, за яких від-

бувається якісна зміна об'єкта. Базуючись на наявних у 

педагогічній науці поняттях системного підходу до на-

вчання, педагогічними технологіями вважають інструмен-

тарій досягнення цілей [51]. 

Аналіз сучасної зарубіжної та української науково-

педагогічної літератури дав змогу зробити висновок, що 

педагогічна технологія пов'язана із системними підходами 

до освіти і навчання, охоплює всі аспекти, елементи педаго-

гічної системи – від постановки цілей до проектування 

всього дидактичного процесу і перевірки його ефективності. 

Впровадження педагогічних технологій у практику 

освітньої системи потрібно для упорядкування праці ви-

кладача, для постановки чітких цілей і визначення шляхів 

досягнення, тобто управління процесом навчання. Застосу-

вання педагогічних технологій дасть змогу рухатися до 

прогнозованого завершального результату за умов суворої 

обґрунтованості кожного елемента та етапу навчання. 

Таким чином, педагогічні технології слід розглядати 

як систематичне й послідовне втілення на практиці зазда-

легідь спроектованого процесу навчання, як систему спо-

собів і досягнення цілей управління цим процесом. 

Значна частина викладачів не бачить відмінності між 

методикою і технологією.  

Методика у своїй основі – сукупність рекомендацій 
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з організації та проведення навчального процесу, а педаго-

гічній технології – властиві низка принципових аспектів: 

• організований, цілеспрямований, педагогічний 

вплив і вплив на навчальний процес; 

• змістовна техніка реалізації навчального процесу; 

• опис процесу досягнення планованих результатів 

навчання, тобто досягнення цілей навчання; 

• процес навчання як система, що об'єднує особистіс-

ний та колективний пошук, який враховує всі взаємозале-

жні елементи педагогічної системи; 

• методологічна основа методики, оскільки методика 

знаходить у технології своє обґрунтування і побудову; 

• процесуальний, динамічний характер процесу на-

вчання, на відміну від методики, яка дає цілком конкретні 

рекомендації; 

• орієнтація не на один предмет і на досягнення однієї 

мети, а на універсалізацію підходів до вивчення навчаль-

ного матеріалу; 

• орієнтація тих, які навчаються, тоді як методика 

орієнтована на викладача. 

Отже, поняття «технологія навчання» ширше, ніж 

поняття «методика навчання». Технологія відповідає на 

запитання, як найкраще досягти мети навчання, коли її 

досягнення зумовлено управлінням. 

У нашій країні проблему результативності (ефектив-

ності) навчання активно розробляли на основі багатьох 

чинників: психології, проблемності теорії управління, кон-

цепції алгоритмізації навчання, управління пізнавальною 

діяльністю тих, хто навчається, оптимізації навчання, нау-

кової організації і педагогічної практики. 

Широку популярність отримали технології, які спря-

мовані на досягнення проектованих результатів (автори – 

педагоги-новатори І. В. Волков, М.М. Палтишев, В.Ф. Ша-

талов), пошук побудови ефективного навчального процесу, 
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який забезпечував би успіх кожному викладачу, триває. 

Аналіз зарубіжної науково-педагогічної літератури 

засвідчив, що термін «педагогічна технологія» трактували і 

трактують по-різному [51], [52], [53]. 

Узагальнюючи ці трактування, можна дати таке ви-

значення: педагогічна технологія – комплексна інтегра-

тивна система, що містить чимало упорядкованих операцій 

і дій, які забезпечують педагогічне цілевизначення, змісто-

вні, інформаційно-предметні та процесуальні аспекти, 

спрямовані на засвоєння систематизованих знань, надбан-

ня професійних умінь формування особистісних якостей 

студентів, що задані цілями навчання. 

Інакше кажучи, сучасні технології навчання станов-

лять системний підхід проектування, реалізації, оцінки, 

корекції та подальшого відтворення процесу навчання. 

Системний і широко аспектний підхід визначає технологію 

навчання як педагогічну категорію, орієнтовану на вдоско-

налення дидактичної практики, яка є вирішальним аргуме-

нтом на користь її ефективності. 

 

 

3.5 Ознаки технологічності навчального процесу 

та структура педагогічних технологій 

 

Будь-яка педагогічна технологія має відповідати ще 

деяким основним методологічним вимогам (критеріям те-

хнологічності), зокрема: концептуальності; системності; 

керованості; ефективності; відтворюваності. 

До джерел і складових нових педагогічних технологій 

Г. К. Селевко зараховує [52]:  

- соціальні перетворення і нове педагогічне мислення;  

- науку – педагогічну, психологічну, суспільні науки;  

- передовий педагогічний досвід;  

- досвід минулого, український і закордонний;  
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- народну педагогіку (етнопедагогіку). 

Отже, технологія навчання – системна категорія, 

орієнтована на дидактичне застосування наукового знання, 

наукові підходи до аналізу й організації навчального про-

цесу з урахуванням емпіричних інновацій викладача і на 

досягнення високих результатів у професійній компетенції 

та розвитку особистості студентів [23]. 

У будь-якій педагогічній технології можна виокреми-

ти такі основні компоненти: 
- концептуальний, який відображає «ідеологію» про-

ектування і впровадження педагогічної технології; 
- змістово-процесуальний, який відображає мету (за-

гальну і конкретні цілі); зміст навчального матеріалу, ме-
тоди і форми навчання, виховання, розвитку студентів; 
методи і форми педагогічної діяльності викладача; діяль-
ність викладача з управління освітнім процесом; 

- професійний компонент, який відображає залеж-
ність успішності функціонування і відтворення спроекто-
ваної педагогічної технології від рівня педагогічної майс-
терності викладача [36], [37]. 

Педагогічна технологія повинна задовольняти основні 
методологічні вимоги (критерії технологічності), а саме: 

- концептуальність (кожна педагогічна технологія 
має спиратися на відповідну наукову концепцію, що охоп-
лює філософське, психологічне, дидактичне і соціально-
педагогічне обґрунтування досягнення освітніх цілей); 

- системність (педагогічна технологія повинна мати 
всі ознаки системи: логіка процесу, взаємозв'язок усіх його 
частин, цілісність); 

- керованість, яка припускає можливість діагностич-
ного цілепокладання, планування, проектування процесу 
навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами і 
методами з метою корекції результатів; 

- ефективність (сучасні педагогічні технології існу-
ють у конкурентних умовах і повинні бути ефективними за 
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результатами й оптимальними витратами, гарантувати до-
сягнення запланованого стандарту навчання); 

- відтворюваність, що передбачає можливість засто-
сування (повторення, відтворення) педагогічної технології в 
інших однотипних освітніх установах, іншими суб'єктами. 

Джерела і складові нових педагогічних технологій: 
соціальне перетворення і нове педагогічне мислення; суспі-
льні, педагогічні, психологічні науки; сучасний передовий 
педагогічний досвід; історичний український і зарубіжний 
досвід (надбання попередніх поколінь); народна педагогіка. 

Таким чином, технологія навчання передбачає 
управління дидактичним процесом, що містить організа-
цію діяльності студента і контроль за цією діяльністю. Ці 
процеси безперервно взаємодіють: результат контролю 
впливає на зміст управляючих дій, тобто передбачає пода-
льшу організацію діяльності в інтересах досягнення цілей, 
визначених на основі освітніх стандартів [34], [36], [37]. 

Отже, можна зробити висновок, що технології є 
об'єктивним процесом еволюції освіти – це системний, 
концептуальний, нормативний, варіативний опис діяльно-
сті педагога та студента, спрямований на досягнення 
загальноосвітньої мети. 

Будь-яка сучасна педагогічна технологія є синтезом 
досягнень педагогічної науки і практики, поєднання тра-
диційних елементів минулого досвіду і того, що народже-
но суспільним прогресом, гуманізацією і демократизацією 
суспільства. Жодна технологія не є універсальною, тому 
кожна з них вимагає вироблення власного технологічного 
підходу до її використання в конкретних ситуаціях. Струк-
туру і зміст інноваційних педагогічних технологій проек-
тують з урахуванням того, що ефективність навчання у 
професійному навчальному закладі визначають і рівень 
кваліфікації викладачів, і їхні ціннісні спрямування. 
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3.6 Види педагогічних технологій 

 

Серед сучасних педагогічних технологій дослідники 

виокремлюють такі: технологія модульного навчання, тех-

нологія розвиваючого навчання, інформаційні технології, 

технологія дистанційного навчання, ігрова технологія, ди-

ференційована технологія навчання та ін. Розглянемо 

окремі з них, які, на нашу думку, найбільш прийнятні для 

впровадження в сучасному технічному ВНЗ. 

 

Технологія дистанційного навчання 

Офіційно термін «дистанційне навчання» визнали у 

1982 році, коли Міжнародна рада з кореспондентської 

освіти змінила свою назву на Міжнародну раду з дистан-

ційного навчання [17]. 

В Україні поняття дистанційного навчання (ДН) 

належить до тих дидактичних понять, місце яких серед 

дидактичних категорій не є суворо визначеним. Цьому 

сприяла відсутність донедавна єдиної концепції ДН. Нині 

існують різні погляди на ДН – від його абсолютизації як 

нової універсальної форми навчання, спроможної змінити 

традиційну, до технології комплектування засобів і методів 

передачі навчальної інформації. 

Деякі дослідники стверджують, що термін «дистан-

ційне навчання» означає таку організацію навчального 

процесу, під час якої викладач розробляє навчальну про-

граму, яка в основному базується на самостійному навчан-

ні студента. Таке середовище навчання характеризується 

тим, що студент,  переважно відокремлений від викладача 

в просторі або часі. Не зважаючи на це, студенти і викла-

дачі мають змогу вести діалог між собою і за допомогою 

засобів телекомунікації [27], [28], [30]. 

Таке визначення підкреслює аспект самостійності 

студента в процесі дистанційного навчання, а також його 
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фізичну тимчасову віддаленість від викладача. 

Науковці підкреслюють, що не варто ставити знак рі-

вності між ДН і заочним навчанням, оскільки ДН передба-

чає не лише розширення спектру носіїв інформації і засобів 

доступу до них, а й наявність постійного спілкування між 

викладачем і студентом через телекомунікаційні канали. 

Тому ДН вони розглядають як елемент навчального проце-

су інформаційно-освітньої системи віддаленого доступу, 

основаної на сучасних інформаційних технологіях [17]. 

Американські фахівці з проблеми дистанційного на-

вчання вважають, що ДН, у найширшому розумінні, це 

інструкції до навчання, які передаються на відстані одно-

му або багатьом індивідам, що перебувають в одному або 

декількох місцях. Згідно з цим визначенням, історія диста-

нційного навчання починається з 30-х років XX ст., коли 

було створено курси кореспондентського навчання. Але з 

появою Інтернету роль ДН різко змінилася й ототожню-

ється на цьому історичному етапі з новими комп'ютерними 

технологіями [28]. 

Українські фахівці під час створення Українського 

центру дистанційної освіти погодилися під дистанційною 

формою навчання розуміти таку форму, яка використо-

вує глобальні комп'ютерні комунікації (як Інтернет) і ба-

зується на індивідуальній роботі студентів з чітко підіб-

раним навчальним матеріалом та активному спілкуванні з 

викладачами та іншими студентами [25]. 

 

Особливостями дистанційної форми навчання порів-

няно з традиційною звично вважають [27]: 

1. Гнучкість. Студенти, які навчаються за дистан-

ційною формою навчання, як правило, не відвідують регу-

лярних занять у вигляді лекцій та семінарів, а працюють у 

зручний для себе час у зручному місці та в зручному темпі, 

що дає значну перевагу для тих, хто не може або не хоче 
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змінити свій зручний ритм життя. Кожний може вчитися 

стільки, скільки йому особисто необхідно для засвоєння 

предмета й отримання необхідних заліків з вибраних кур-

сів, що забезпечує принципово новий доступ до освіти за 

умов збереження її якостей. 

2. Модульність (або модульний виклад навчального 

матеріалу). В основу програми ДН закладено модульний 

принцип. Кожна окрема дисципліна або низка дисциплін, 

що їх освоїли студенти, створюють цілісне уявлення про 

відповідну предметну сферу. Це дає змогу з переліку неза-

лежних навчальних курсів формувати навчальний план, 

який відповідає індивідуальним або груповим потребам. 

3. Паралельність. Можна поєднувати основну про-

фесійну діяльність з навчанням. 

4. Віддаленість. Відстань від місця перебування то-

го, хто навчається, до навчального закладу (за умови якіс-

ної роботи зв'язку) не є перешкодою для ефективного осві-

тнього процесу. 

5. Асинхронність. У процесі навчання і той, хто на-

вчає, і той, хто навчається, можуть реалізовувати техноло-

гію навчання та учіння незалежно в часі, тобто за зручним 

для кожного розкладом і в зручному темпі. 

6. Масовість. Кількість студентів дистанційної фор-

ми навчання не є критичним параметром. Вони мають дос-

туп до багатьох джерел навчальної інформації (електронні 

бібліотеки, бази даних), а також можуть спілкуватися один 

з одним і з викладачем через засоби зв'язку або за допомо-

гою інших засобів інформаційних технологій. 

7. Рентабельність. Йдеться про ефективність ДН. 

Середня оцінка зарубіжних і українських освітніх систем 

ДН засвідчує, що вартість їх приблизно на 50% дешевша, в 

основному завдяки ефективнішому використанню наявних 

навчальних площ і технічних засобів інформаційних тех-

нологій, а також більш сконцентрованому змісту навчаль-
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них матеріалів та орієнтованості технологій ДН на значну 

кількість студентів. 

8. Статус науково-педагогічного працівника. 

Йдеться про нову роль викладача, коли він виконує такі 

функції, як координація пізнавального процесу, корекція 

курсу, який вивчають, консультування, керівництво навча-

льними проектами і т. д. Взаємодія з тими, хто навчається, 

може здійснюватися і за допомогою електронної пошти, і 

під час безпосереднього контакту. 

9. Статус здобувача вищої освіти. Точніше, нова 

роль того, хто навчається, або, як більш прийнято в системі 

ДН, слухача. Щоб пройти ДН, від нього вимагають особ-

ливої вмотивованості, самоорганізації, працелюбності і 

необхідного початкового рівня освіти. 

10. Нові інформаційні технології. У ДН використо-

вують переважно нові інформаційні технології (комп'юте-

ри, аудіо, відеотехніка, системи телекомунікації та ін.). 

 

Технологія модульного навчання 

Модульна технологія організації навчання дає 

змогу використовувати її і на очній (стаціонарній), і на 

заочній формах навчання, зокрема під час такої новітньої 

форми навчання, як дистанційне навчання; планування на 

її основі організації освітнього процесу за умов кредитно-

модульної системи підготовки фахівців, що зумовлено 

входженням системи освіти України до єдиного європей-

ського та світового освітнього і наукового простору. 

Головна мета модульного навчання – така зміна ор-

ганізаційних основ педагогічного процесу у вищій школі, 

яка забезпечує суттєву його демократизацію, створює умо-

ви для реальної зміни ролі і місця студента, перетворює 

його з об'єкта на суб'єкт процесу навчання, надає педагогі-

чному процесу необхідної гнучкості для того, щоб реалізу-

вати принцип індивідуалізації навчання [37]. 
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Модульно-розвивальний процес – найпрогресивніша 

форма, спосіб реалізації процесів соціалізації особистості, 

які передбачають оволодіння певною системою знань, 

норм і цінностей. 

Впровадження кредитно-модульної технології на-

вчання передбачає реорганізацію традиційної схеми «на-

вчальний семестр – навчальний рік, навчальний курс», ра-

ціональний поділ навчального матеріалу дисципліни на 

модулі й перевірку якості засвоєння теоретичного і прак-

тичного матеріалу кожного модуля, використання ширшої 

шкали оцінювання знань, вирішальний вплив суми балів, 

одержаних протягом семестру, на підсумкову оцінку [18]. 

В основі кредитно-модульної технології навчання – 

модульна система організації навчання. Саме тому необ-

хідно більше уваги звернути на характеристику поняття 

модульності. 

Суть модульного навчання полягає в тому, що сту-

дент більш самостійно або повністю самостійно може пра-

цювати із запропонованою йому індивідуальною навчаль-

ною програмою, яка містить цільовий план дій, банк інфо-

рмації і методичне керівництво з досягнення висунутих 

дидактичних цілей. Функції викладача можуть коливатися 

від інформаційно-контролюючої до консультативно-

координуючої. 

Система модульного навчання передбачає і достро-

ковий звіт з навчальних модулів, що забезпечує звільнення 

від іспиту з предмета наприкінці навчального року і виві-

льнення часу студентів, який вони можуть використати у 

власних цілях. 

Модульне навчання – пакет науково адаптованих 

програм для індивідуального навчання, що оптимізує на 

практиці академічні та особистісні досягнення студента 

з певним рівнем попередньої підготовки [24]. Воно здійс-

нюється за окремими функціонально-автономними вузла-
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ми, відображеними у змісті, організаційних формах і мето-

дах, тобто за модулями, призначення яких – розв'язати 

конкретне коло психолого-педагогічних завдань. 

Взаємодія викладача і студента в навчальному проце-

сі здійснюється на принципово новій основі: модулі забез-

печують усвідомлене самостійне досягнення тими, хто на-

вчається, певного рівня попередньої підготовленості. Ус-

пішність модульного навчання залежить від дотримання 

паритетних взаємин між викладачем та студентами. 

 

Модульне навчання сприяє комплексному аналізу 

та розв'язанню таких завдань [37]: 

- створення змісту навчання, здатного гнучко реагу-

вати на конкретні умови навчання, потреби практики; 

- стимулювання самостійності і відповідальності сту-

дентів; 

- реалізація творчого потенціалу викладача, звільнен-

ня його від рутинних обов'язків; 

- забезпечення індивідуалізації навчання щодо темпу, 

рівня допомоги та диференціації змісту навчання; 

- здійснення якісного процесу навчання, у результаті 

якого досконало володіють знаннями, уміннями та навич-

ками всі студенти або переважна більшість. 

В основі модульного навчання покладені принципи: 

модульності, виокремлення із змісту навчання певних еле-

ментів, динамічності, дієвості та оперативності знань і їх 

системи, гнучкості, усвідомленої перспективи, різнобічно-

сті методичного консультування, паритетності. 
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Глава 4  

ЗАКОНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ,  

ВИДИ І СТИЛІ НАВЧАННЯ 

 

4.1 Закони та закономірності навчання 

 

Розкривши сутність, структуру, рушійні сили на-

вчання, взаємозв'язки його компонентів, особливості фун-

кціонування й розвитку цього процесу загалом та діяльно-

сті його суб'єктів (викладача й студентів), ми виходимо на 

рівень пізнання законів і закономірностей навчального 

процесу.  

Закон, як відомо, відображає внутрішній необхідний 

зв'язок явищ і процесів, які існують незалежно від суб'єк-

та, який пізнає ці закони [17], [18], [34], [37]. 

Навчання ж, як і будь-який соціальний процес, скла-

дається з цілеспрямованої діяльності, спілкування, спів-

праці його суб'єктів – людей, які мають право вибору жит-

тєвих планів і засобів їхнього досягнення. Але діяльність 

людей тісно пов'язана із середовищем, навколишнім сві-

том, вона залежить від історичного досвіду, світорозумін-

ня, технологічної озброєності, нарешті, закономірностей 

розвитку психіки й колективної свідомості. 

Навчання, суб'єктне за своїми виявами в конкретних 

умовах, за соціальними засадами, глибинними коренями і 

взаємодіями – об'єктивне, яке підпорядковується об'єктив-

ним законам і закономірностям.  

Водночас педагогічні закони, які впливають на про-

цеси виховання, навчання й розвитку багатьох чинників, 

майже ніколи не дають чітко гарантованого, однозначного 

результату. Вони мають імовірний характер, виявляються 

як тенденції, їхня дія залежить від наявності багатьох 

умов, до яких належить також свідома енергійна діяльність 

учасників цих процесів. 
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І, нарешті, зв'язок між об'єктивними законами, пове-

дінкою людей, їхньою свідомістю, а ще більше – підсвідо-

містю, дуже неоднозначний. Він не вкладається в межі чіт-

ких причинно-наслідкових зв'язків, суворого детермінізму. 

Отже, навчання як педагогічний процес, об'єктивний 

за своєю суттю, є частиною об'єктивного процесу розвитку 

суспільства, конкретно-економічного контексту. Як суб'єк-

тивний за своїми активними виявами, він виявляється в 

можливостях реалізації. Саме ці об'єктивні засади, способи 

зв'язку об'єктивного й суб'єктивного, відображають дидак-

тичні закони. Їхній цілеспрямований, свідомий, суб'єктив-

ний вияв у діяльності викладача і студентів, більш очевид-

но відображено в педагогічних ідеях, зв'язку минулого, 

сьогодення і майбутнього. 

Законом у дидактиці можна вважати внутрішній 

істотний зв'язок явищ навчання, який зумовлює їхній необ-

хідний вияв і розвиток (І.Я. Лернер). 

У працях учених Ю.К. Бабанського, В.І. Бондаря, 

Б.С. Гершунського, М.І. Махмутова, І.Я. Лернера, М.М. Скат-

кіна, І.П. Підласого, І.В. Малофієва та інших виокремлено 

закони навчання, які одержали визнання науково-педагогічної 

спільноти, коротко охарактеризуємо їх [17], [34], [37], [54]. 

Закон соціальної зумовленості цілей, змісту й мето-

дів навчання. Він розкриває визначальний вплив суспільст-

ва через соціальне замовлення освіти на зміст, мету, масш-

таби, засоби, методи організації навчального процесу. 

Закон розвивального і виховного впливу навчання. І 

зміст, і стиль спілкування, і характер завдань – усі компо-

ненти навчання неодмінно впливають на формування оріє-

нтації, особистісних якостей, духовного світу, здібностей, 

рис характеру студентів. 

Закон зумовленості результатів навчання особливо-

стями діяльності й спілкування студентів. Цей закон роз-

криває вплив процесів, які формують особистість, зокрема 
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пізнавальних, ступінь самостійності й продуктивності дія-

льності студентів, на результати навчання. 

Закон цілісності та єдності педагогічного процесу. 

Відображає зв'язки частин (наприклад, факту, закону) і ці-

лого (теорії, загальної наукової картини світу тощо), взаємо-

зв'язок раціонального й емоційного, репродуктивного і про-

дуктивного, зумовлює необхідність гармонійної інтеграції 

предметів, змістового, мотиваційного й операційного ком-

понентів (діяльності), оволодіння знаннями і розвитком. 

Закон взаємозв'язку та єдності теорії і практики в 

навчанні. Означає, що будь-яке наукове знання, пряме або 

опосередковане, спрямоване на застосування на практиці 

(та й базується, зрештою, на ній). Звідси – необхідність 

спиратися на суспільну практику й життєвий досвід студе-

нтів, конкретизувати й застосовувати наукові положення 

на практиці, наскільки дає змогу специфіка матеріалу, під-

готовленість студентів та умови навчання. 

Закон взаємозв'язку і взаємозумовленості індивідуа-

льної, групової й колективної навчальної діяльності. Ці 

види організації діяльності можуть бути розділені в часі 

або поєднуватися, взаємопроникати. Певному видові дія-

льності на певному етапі можна віддати перевагу, але вони 

мають не заперечувати, а доповнювати один одного. 

Зазначені закони мають об'єктивні джерела й діють у 

будь-яких ситуаціях навчання. 
 

Крім законів, існують закономірності. Закономір-

ність трактують або як вияв законів, часто ще не усвідом-

лених і чітко не сформульованих, або як загальні вияви 

впорядкованості розвитку, як сукупну дію багатьох зако-

нів. Обидва трактування прийнятні для дидактики. 

Підкреслимо, що йдеться саме про закономірності, 

які відображають, але не замінюють законів і закономір-

ностей психічного розвитку, спілкування, соціальної адап-

тації, а відображають зв'язки між провідними компонен-
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тами навчання – викладанням, умінням, об'єктом вивчення 

(змістом матеріалу) і результатами. 

Щодо вияву закономірностей, то їх дуже багато, і во-

ни найчастіше відображають емпірично встановлені зале-

жності. Доцільно навести кілька прикладів. Існує давно 

виявлений на практиці закономірний зв'язок між ступенем 

авторитету викладача й результатами його виховного 

впливу на студентів, зв'язок між ставленням студентів до 

викладача й результатами навчання, залежність продукти-

вності засвоєння нового від базових знань і досвіду студе-

нтів тощо. 

Закономірності навчання (дидактичні закономір-

ності) – об'єктивні, стійкі й суттєві зв'язки в навчальному 

процесі, що зумовлюють його ефективність: спрямованість 

навчання на розв'язання взаємопов'язаних завдань всебіч-

ного і гармонійного розвитку особистості студента 

(С.У. Гончаренко) [24]. Закономірність відображає об'єк-

тивні, суттєві, необхідні, загальні, стійкі взаємозв'язки, які 

повторюються за певних умов. 

Специфіка дидактичних закономірностей полягає в 

тому, що вони відображають стійкі залежності між усіма 

елементами навчання – діяльністю викладача, діяльністю 

студента та об'єктом засвоєння, тобто змістом навчання. 

Проблему класифікації закономірностей навчання 

вивчали різні учені-педагоги. Зокрема, М.М. Фіцула розрі-

зняє дві великі групи: об'єктивні та суб'єктивні [37]. 
 

Об'єктивні закономірності процесу навчання:  

- Виховний і розвивальний характер навчання. У 

процесі навчання студенти засвоюють знання, на цій осно-

ві у них формуються науковий світогляд, моральні, трудо-

ві, естетичні та фізичні якості, відповідне ставлення до 

процесу навчання. Водночас відбувається процес розвитку 

особистості, її пізнавальних сил – мислення, пам'яті, уваги, 

уяви, мовлення та ін. 
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- Ефективність реалізації закономірностей виховного 

і розвивального характеру навчання зростає за умови знан-

ня і врахування у процесі навчання переконань студентів, 

їхнього ставлення до знань, глибини усвідомлення, світо-

глядних ідей та рис характеру, які формуються в результаті 

навчання. 

- Зумовленість навчання суспільними потребами. 

Кожен етап розвитку людської цивілізації потребує певно-

го рівня вихованості й освіченості членів суспільства, чого 

досягають завдяки навчанню. Становлення і розвиток 

Української держави потребують високоосвічених, усебіч-

но розвинутих громадян, національно свідомих, із почут-

тям причетності до державотворення. 

- Ефективність навчального процесу залежить від 

умов, у яких він відбувається, навчально-матеріальної бази 

(навчальні кабінети, майстерні, їх оснащення технічними 

засобами навчання, приладами, інструментами, комп'юте-

рною технікою, дидактичними матеріалами тощо). 

- Процес навчання залежить від реальних навчальних 

можливостей студентів. Його зміст і методи вибирають 

передусім з огляду на реальні навчальні можливості студе-

нтів, зумовлені рівнем розвитку інтелектуальної, емоційної 

та вольової сфер, знань і вмінь, навичок до навчання, став-

ленням до навчання, фізичним станом і працездатністю. 

- Ефективність процесу навчання залежить від рівня 

активності студента. Суть цієї закономірності полягає в 

тому, що результати навчання студента залежать від хара-

ктеру навчально-пізнавальної діяльності й рівня розвитку 

його мотиваційної сфери. Процес навчання передбачає 

цілеспрямовану взаємодію викладача та студентів. Навіть 

якщо студент опановує предмет самостійно, викладач 

спрямовує його пізнавальну діяльність і контролює її. 

Навчальний процес ефективний лише за умови акти-

вності студентів. Що більша різноманітність діяльності 
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студентів на навчальному занятті, що більша інтенсивність 

їхньої праці, яку організував викладач, то результативні-

ший процес навчання. 
 

Суб'єктивні закономірності процесу навчання [34]: 

- Поняття студенти можуть засвоїти лише тоді, коли 

організовано пізнавальну діяльність щодо співвідношення 

понять, відокремлення одних понять від інших. 

- Навички сформуються лише за умови організації ві-

дтворення операцій і дій, покладених в їх основу. 

- Міцнішому засвоєнню змісту навчального матеріа-

лу сприяє більш систематично організоване пряме й відте-

рміноване повторення цього змісту та його введення в сис-

тему вже засвоєного раніше змісту. 

- Опанування складними способами діяльності зале-

жить від успішного оволодіння попередніми простими ви-

дами діяльності, що входять до складного способу, і від 

готовності студентів визначати ситуацію, у якій ці дії мо-

жна використати. 

- Рівень і якість засвоєння за рівних умов (пам'ять, 

здібності) залежить від урахування викладачем ступеня 

значущості для студентів засвоюваного змісту. 

- Використання викладачем варіативних завдань, що пе-

редбачають застосування засвоєних знань в істотних для сту-

дентів ситуаціях, сприяє формуванню готовності до перене-

сення засвоєних знань і пов'язаних з ними дій у нову ситуацію. 
 

Загальними закономірностями процесу навчання є: 
 Закономірності мети навчання, які залежать від рів-

ня й темпу розвитку суспільства, його можливостей і пот-
реб, від того, наскільки розвинута педагогічна теорія і 
практика. 

 Закономірності змісту навчання, що випливають із 
загальної мети й цілей навчання, темпів соціального та 
науково-технічного прогресу, вікових та індивідуальних 
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можливостей студента, матеріально-технічної бази навча-
льних закладів. 

 Закономірності управління процесом навчання ви-
значаються інтенсивністю й зв'язками у системі навчання, 
обґрунтованістю корекційних впливів. 

 Закономірності методів навчання залежать від знань 
і навичок викладачів у застосуванні методів, мети і змісту 
навчання, віку, досвіду й можливостей студентів, специфі-
ки організації навчального процесу. 

 Закономірності стимулювання навчання залежать 
від внутрішніх і зовнішніх стимулів (мотивів) навчання. 

 Закономірності якості навчання пов'язані з поперед-
ньо досягнутими результатами, характером і обсягом на-
вчального матеріалу, організаційно-педагогічною взаємо-
дією між викладачем та студентами. 

І.П. Підласий [54] звернув увагу на поділ конкретних 
закономірностей навчання на: дидактичні, гносеологічні, 
психологічні, соціологічні, організаційні. 

1. Дидактичні закономірності охоплюють результати 
навчання, продуктивність засвоєння обсягу знань, умінь, 
навичок, складність навчального матеріалу тощо: 

- результати навчання (у відомих межах) прямо про-
порційні усвідомленню цілей навчання студентом; 

- результати навчання залежать від способу участі 
студентів у навчальній діяльності; 

- результати навчання залежать від методів та засо-
бів, що їх застосовують; 

- навчання через «дії» у кілька разів продуктивніше, 
аніж через «слухання». 

2. Гносеологічні закономірності визначають вплив 
розумового розвитку на здобування навчальної інформації, 
продуктивність творчого мислення, проблемність та інтен-
сивність навчання: 

- продуктивність засвоєння знань, умінь прямо про-
порційна потребі вчитися;  
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- результати навчання (у певних межах) прямо про-

порційні вмінню студентів організовувати власну навчаль-

но-пізнавальну діяльність; 

- продуктивність засвоєння знань, умінь (у певних 

межах) прямо пропорційна обсягу практичного застосу-

вання знань, умінь; 

- продуктивність засвоєння залежить від рівня пробле-

мності навчання, інтенсивності участі студентів у розв'язанні 

доступних і значущих для них навчальних проблем. 

3. Психологічні закономірності характеризують інди-

відуальні психічні властивості, процеси, які впливають на 

продуктивність навчання: 

- продуктивність навчання (у певних межах) прямо 

пропорційна інтересу студентів до навчальної діяльності; 

- результати засвоєння конкретного навчального ма-

теріалу залежать від здібностей та індивідуальних уподо-

бань студентів; 

- продуктивність навчання зумовлена рівнем, силою, 

інтенсивністю й особливостями мислення студентів; 

- продуктивність навчання (у певних межах) зале-

жить від рівня розвитку пам'яті; 

- продуктивність діяльності зумовлена рівнем сфор-

мованості навичок і вмінь; 

- кількість повторень значно впливає на продуктив-

ність навчання. 

4. Соціологічні закономірності визначають вплив ро-

звитку учасників навчального процесу на продуктивність і 

результативність навчання, а також рейтинг, престиж кож-

ного викладача, його взаємодію зі студентом: 

- розвиток індивіда зумовлений розвитком усіх інших 

індивідів, з якими він перебуває в прямому або непрямому 

спілкуванні;  

- престиж студента в академічній групі залежить: 

1) від позиції, яку він займає; 2) від ролі, яку він виконує; 
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3) від академічних успіхів і досягнень; 4) від індивідуаль-

них якостей; 
- ефективність навчання залежить від якості спілку-

вання викладача зі студентами; 

- дидактогенія (грубе ставлення викладача до студен-

та) веде до зниження ефективності навчання академічної 

групи загалом і кожного студента зокрема. 

5. Організаційні закономірності встановлюють опти-

мальні активні форми і види організації навчання, за допомо-

гою яких формується мотивація, інтерес до навчання тощо: 

- ефективність навчання залежить від його організа-

ції. Вона повинна розвивати в студентів потребу вчитися, 

формувати пізнавальні інтереси, приносити задоволення, 

стимулювати пізнавальну активність; 

- результати навчання (певною мірою) прямо пропо-

рційні ставленню студентів до навчання, своїх навчальних 

обов'язків; 

- розумова працездатність залежить від стану здоро-

в'я, режиму розумової діяльності, статі, віку і пори року, 

дня тижня, часу доби; 

- продуктивність навчання зумовлена рівнем органі-

зації педагогічної праці. 
 

У дидактичній теорії закономірності навчання поді-

ляють на зовнішні та внутрішні. 

Для зовнішніх закономірностей характерні: соціаль-

на зумовленість мети, змісту і методів навчання; виховний 

і розвивальний характер навчального процесу; вербально-

діяльнісний характер навчання; залежність результатів 

навчання від особливостей взаємодії студента з навколиш-

нім середовищем. 

Внутрішні закономірності процесу навчання перед-

бачають: залежність розвитку навчання від пізнавальних і 

практичних завдань, рівня сформованості знань, навичок і 

вмінь; взаємодія  викладача та студента; активність студе-
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нта та її вплив на результативність навчання; структура й 

послідовність навчальних завдань.  

Закони й закономірності є базою виникнення й роз-

витку педагогічних ідей, спрямованих на вдосконалення 

освіти. Вони реалізуються у практиці, регулюють її через 

систему принципів навчання. 

 

 

4.2 Види навчання  

 

Догматичне навчання. Сформований у Середньо-

віччі вид церковно-релігійного навчання через слухання, 

читання, механічне запам'ятовування й дослівне відтво-

рення тексту. 

Для догматичного навчання характерні такі особливо-

сті: викладач повідомляє студентам певну сукупність знань 

у готовому вигляді без пояснення; студенти засвоюють 

знання без усвідомлення й розуміння і майже дослівно відт-

ворюють завчене; від студентів не вимагають застосування 

знань на практиці. Цей тип навчання сприяє розвитку меха-

нічної пам'яті, але не створює умов для розвитку інтелекту-

ального потенціалу особистості, не забезпечує підготовку 

людини до практичної діяльності на основі набутих знань 

[17], [37], [54]. 

Пояснювально-ілюстративне навчання. Основна 

мета такого виду навчання – передавання-засвоєння знань і 

застосування їх на практиці. Іноді його називають пасивно-

споглядальним. Викладач прагне викласти навчальний ма-

теріал із застосуванням наочних та ілюстративних матеріа-

лів, а також забезпечити його засвоєння на рівні відтво-

рення й застосування для розв'язання практичних завдань. 

Пояснювально-ілюстративний вид навчання зумов-

лений вищим рівнем суспільно-виробничих відносин, йому 

притаманні такі особливості: викладач повідомляє студен-
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там певний обсяг знань, пояснює сутність явищ, процесів, 

законів, правил та ін. з використанням ілюстративного ма-

теріалу; студенти мають свідомо засвоїти пропоновану 

частку знань і відтворити її на рівні глибокого розуміння, 

застосувати знання на практиці в різноманітних видах. 

Пояснювально-ілюстративний вид навчання впро-

довж двох останніх століть панував на всіх рівнях навча-

льної діяльності. Він певною мірою сприяв раціональному 

підходу до оволодіння значним обсягом сталих знань, роз-

витку логічного мислення та оперативної пам'яті. Однак, 

загалом цей вид навчання стояв на заваді залученню сту-

дентів до активної самостійної пізнавальної діяльності і 

розвитку інтелектуальних можливостей особистості, ово-

лодінню методами самостійного пізнання [17], [37], [54]. 

Проблемне навчання. В основі проблемного на-

вчання – ідея відомого психолога С.Л. Рубінштейна [55] про 

спосіб розвитку свідомості людини через розв'язування пі-

знавальних проблем, що містять суперечності. Тому суть 

проблемного навчання – у постановці (викладачем) і розв'я-

занні (студентом) проблемного питання, завдання і ситуації. 

Проблемне навчання — це така організація процесу 

навчання, сутність якої полягає в утворенні в навчальному 

процесі проблемних ситуацій, вирізненні та вирішенні сту-

дентами проблем, розв'язання нестандартних завдань, воно 

спрямоване на засвоєння нових знань, умінь та навичок. 

Проблемна ситуація в навчанні — це пізнавальна 

трудність, для подолання якої студенти мають здобути 

нові знання або докласти інтелектуальних зусиль. Про-

блемна ситуація, що усвідомлюється та приймається сту-

дентами до розв'язання, перетворюється у проблему. Про-

блема, в якій зазначено параметри та умови розв'язання, 

переходить у проблемну задачу чи проблемне завдання. 
Натрапляючи на нову, незрозумілу, проблему людсь-

ке мислення відбувається за схемою: висунення гіпотез, 
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обґрунтовування та перевірка їх, що є необхідною складо-
вою саме творчого мислення. Змістовний аспект проблем-
ного навчання відображає об'єктивні суперечності, що зако-
номірно виникають у процесі наукового знання, навчальної 
чи будь-якої іншої діяльності. Ці суперечності й становлять 
джерело руху та розвитку в будь-якій сфері [37], [54]. 

Особливістю проблемного навчання є також те, що во-
но змінює мотивацію пізнавальної діяльності: провідними 
стають пізнавально-спонукальні (інтелектуальні) мотиви. 
Інтерес до навчання виникає у зв'язку з проблемою і розгор-
тається у процесі розумової праці, пов'язаної з пошуками та 
знаходженням рішення проблемного завдання або сукупності 
завдань. На цих засадах виникає внутрішня зацікавленість, 
що перетворюється у чинник активізації навчального проце-
су та ефективності навчання. Пізнавальна мотивація спону-
кає людину розвивати свої схильності та можливості. 

Під час створення проблемних ситуацій слід дотриму-
ватися певних умов: 

1. Викладач дає студентам практичне чи теоретичне 
завдання, під час виконання якого вони мають здобути 
нові знання чи способи дій за темою. 

Це завдання:  базується на знаннях, що вже мають 
студенти; знання, що необхідно засвоїти, мають містити 
невідому загальну закономірність чи спосіб дії, без з'ясу-
вання якої (якого) завдання виконати  неможливо;  вико-
нання завдання має викликати в студентів потребу в здо-
бутті невідомих знань, тобто у них повинен з'явитися інте-
рес як мотив їхніх дій. 

2. Проблемне завдання, що ставиться перед студента-
ми, має відповідати їх інтелектуальним можливостям: бути 
досить складним, але водночас можливим до розв'язання за-
вдяки тим навичкам мислення, які сформовано у студентів, 
володінню ними узагальненим способом дій та достатнім 
рівнем знань. Пропонуючи проблемне завдання, викладач 
повинен ураховувати реальний рівень знань студентів. 
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3. В якості проблемних завдань можна застосовувати 
навчальні завдання, питання, практичні завдання, які став-
лять студентів у проблемні ситуації. 

4. Проблемна ситуація з одного і того ж питання мо-
же створюватися різними типами завдань: 

- коли необхідно теоретично пояснити певні реальні 
факти, що демонструються впродовж лабораторної роботи 
або висвітлені в літературі чи розповідаються викладачем; 

- коли неможливо виконати практичне завдання за 
допомогою дій відомих студентам і виникає потреба в здо-
бутті нових знань та способів дій. 

5. Якщо студенти, опинившись у проблемній ситуа-
ції, не змогли з неї вийти, викладач повинен сформулювати 
проблему, що виникла, вказати на причини, які привели до 
цього і пояснити навчальний матеріал, необхідний для роз-
в'язання запропонованого завдання [17], [34]. 

Приклади проблемних ситуацій, в основі яких ле-
жать суперечності, найбільш характерні для пізнавально-
го процесу, можуть бути такі: 

- суперечності між здобутими раніше знаннями і но-
вими фактами, що руйнують теорію; 

- розуміння наукової важливості проблеми і відсут-
ність теоретичної бази для її розв'язання; 

- різноманітність концепцій та відсутність надійної 
теорії для пояснення цих фактів; 

- практично доступний результат і відсутність теоре-
тичного обґрунтування; 

- суперечності між теоретично можливим способом 
розв'язання та його практичною недоцільністю; 

- суперечності між великою кількістю фактичних ре-
зультатів та відсутністю методів їх обробки й аналізу. 

Процес пояснення матеріалу, що становить зміст 
проблемного завдання, також вимагає дотримання певних 
умов: 

1. Навчальний матеріал пояснюють після запитань 
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студентів, що виникли в них у проблемній ситуації. У та-

кий спосіб досягають задоволення потреби в нових знан-

нях, пізнавального інтересу. Під поясненням навчального 

матеріалу розуміють різноманітні методи та засоби подан-

ня інформації. 

2. Під час викладу навчального матеріалу необхідно 

враховувати рівень знань студентів, підтверджувати пра-

вильне рішення або у разі необхідності продемонструвати 

нову закономірність та спосіб дії, якщо студенти не впора-

лися з розв'язанням проблемної ситуації. 

Якщо навчання проходить у формі лабораторного, 

практичного заняття, семінару-дискусії чи семінару-

практикуму, то студенти мають спочатку отримати, а потім 

застосувати необхідні відомості або спосіб дії для вико-

нання проблемного завдання. 

Якщо проблемне завдання занадто складне для пев-

ної групи студентів, його можна розділити на низку част-

кових проблемних завдань так, щоб їх розв'язання стало 

доступним для студентів. 

У вищій школі розрізняють чотири основні форми 

проблемного навчання [17], [27], [34]: 

1. Проблемний виклад навчального матеріалу в моно-

логічному режимі лекції чи діалогічному режимі семінару. 

2. Проблемний виклад навчального матеріалу на лек-

ції, коли викладач ставить проблемні питання, висуває 

проблемні завдання і сам їх вирішує, при цьому студенти 

лише уявно підключаються до пошуку рішення. 

3. Частково-пошукова діяльність у процесі виконання 

експерименту, лабораторних робіт, під час проблемних 

семінарів, евристичних бесід. Викладач заздалегідь визна-

чає проблему, вирішення якої спирається на ту базу знань, 

яку повинні мати студенти, тобто питання повинні викли-

кати інтелектуальні труднощі у студентів і потребують 

цілеспрямованого мисленнєвого пошуку. 
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4. Самостійна дослідна діяльність, коли студенти само-

стійно формулюють проблему та розв'язують її (в курсовій 

чи дипломній роботі) з подальшим контролем викладача. 
 

Програмоване навчання. Воно засноване на кібер-

нетичному підході, відповідно до якого навчання розгля-

дають як складну динамічну систему. Керують цією сис-

темою за допомогою посилання команд від викладача 

(комп'ютера, інших технічних засобів і аудіо-, відеотехні-

ки) до студента й одержання зворотного зв'язку, тобто ін-

формації про перебіг навчання – від викладача (оцінка) і 

студента (самооцінка). 

Б. Скінер сформулював принципи програмованого 

навчання: 

- подавати інформацію невеликими дозами; 

- формулювати завдання для перевірки (для контролю й 

оцінки засвоєння кожної порції пропонованої інформації); 

- пред'являти відповіді для самоконтролю; 

- давати вказівки залежно від правильності відповіді. 

На практиці викладач може скористатися лінійною 

чи розгалуженою побудовою освітньої програми. У разі 

вибору лінійної побудови програми, студенти працюють 

над усіма порціями навчальної інформації в міру їх надхо-

дження [29], [54]. 

Розгалужена програма дає змогу студентові вибрати 

індивідуальний шлях засвоєння цілісної навчальної інфор-

мації. Засвоєння інформації залежить від рівня підготовле-

ності. В обох випадках прямий і зворотний зв'язок викла-

дача зі студентом здійснюється з використанням спеціаль-

них засобів (електронних навчальних посібників різного 

виду,  комп'ютера). Перевага цього виду навчання – одер-

жання повної і постійної інформації про ступінь і якість 

засвоєння всієї навчальної програми. 

У програмованому навчанні немає проблем з відпові-

дністю темпу навчання індивідуальним можливостям сту-
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дента, оскільки кожен студент працює в зручному для ньо-

го режимі. Інша перевага – економія часу викладача на 

процес передавання інформації, а також збільшення кіль-

кості часу на постійний контроль за процесом і результа-

том її засвоєння. Головним недоліком такого виду навчан-

ня є надмірна апеляція до пам'яті студентів. 

 

 

4.3 Стилі навчання 

 

Стилі навчання визначають за домінуванням певної 

групи методів у загальній системі методів і прийомів на-

вчання. Вони постають як спосіб ставлення викладача до 

педагогічної діяльності і спілкування. 
 

Репродуктивний стиль навчання. Основна особли-

вість репродуктивного стилю в тому, щоб передати студе-

нтам певні знання. Педагог просто викладає зміст матеріа-

лу й перевіряє рівень його засвоєння. Головним видом дія-

льності викладача є репродукування, що не допускає аль-

тернатив [17], [30], [37]. 

У межах цієї моделі враховуються тільки регламен-

товані чи догматизовані знання, думки студентів просто не 

беруться до уваги. Основу репродуктивного навчання ста-

новить система вимог викладача до швидкого, точного й 

міцного засвоєння знань, навичок і умінь. Навчання здійс-

нюється здебільшого в монологічній формі: «повторіть», 

«відтворіть», «запам'ятайте», «дійте за зразком». 

В умовах репродуктивного навчання в студентів пе-

ревантажується пам'ять, а інші психічні процеси – сприй-

няття, уява, альтернативне й самостійне мислення – бло-

куються. Це може спричинювати втомлюваність і втрату 

зацікавленості навчанням. Унаслідок такого навчання сту-

дент не вміє приймати самостійних рішень, звикає до під-

порядкування (накази й заборони), стає пасивним виконав-
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цем і функціонером. 

Цей вид навчання зумовлює два небезпечні синдро-

ми. Перший – боязнь зробити помилку: «Раптом неправи-

льно зрозумів, що говорив викладач?», «Раптом не так від-

повім, як від мене очікують?» Так з'являються люди зі ста-

вленням до життя на зразок: «Не висувайся. Не лізь, якщо 

тебе не запитують! Тобі більше за всіх треба?» Як наслі-

док, студенти звикають слухати, але розучуються говори-

ти, міркувати. Другий синдром – страх забути. Над студен-

том постійно висить дамоклів меч: «Ти повинен пам'ятати 

й зуміти розповісти про все, що говорив викладач і що на-

писано в підручнику». 

У викладача також може розвинутися синдром – 

«страху не встигнути пройти програму, порушити принци-

пи навчання». 

У тактиці репродуктивного навчання чітко окреслено 

три основні лінії. Першу умовно можна сформулювати так: 

«Не починайте полеміки, для цього бракує часу». Друга 

лінія передбачає уміння доступно викладати складний ма-

теріал. Третя лінія поведінки викладача полягає в тому, 

щоб віддавати перевагу фактам, а не узагальненням (факти 

простіші і зрозуміліші). 
 

Творчий стиль навчання. Його стержнем є стимулю-

вання студентів до творчості в пізнавальній діяльності, підт-

римка з боку викладача їхніх ініціатив, добір змісту навчаль-

ного матеріалу відповідно до критеріїв проблемності [17], 

[30], [54]. 

У процесі викладення проблеми викладач прагне ви-

будувати діалог зі студентами. У цих умовах навчання за-

безпечує «контекст відкриття». Для творчого підходу до 

педагогічного процесу характерні такі звертання виклада-

ча: «порівняйте, проаналізуйте», «обґрунтуйте», «виберіть 

головне», «аргументуйте вашу позицію», «запропонуй свій 

варіант», «доведіть переваги». У разі такого стилю навчан-
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ня діяльність студентів має частково-пошуковий, пошуко-

вий, проблемний і навіть дослідницький характер. 

У тактиці творчого стилю навчання наявні такі лінії 

поведінки викладача: 
- уміння поставити навчально-пізнавальні проблеми 

так, щоб зумовити інтерес до міркування, аналізу й порів-
няння відомих фактів, подій і явищ; 

- стимулювання до пошуку нових знань і нестандарт-
них способів розв’язання завдань і проблем; 

- підтримання студента на шляху до самостійних ви-
сновків і узагальнень. 

Цей стиль навчання має значні переваги порівняно з 
репродуктивним, оскільки стимулює розвиток творчих 
здібностей. Однак такий стиль може давати привід для за-
родження в студента психології невдахи: «Я все одно ори-
гінальніше за інших не придумаю, то навіщо ж думати?» 

Навчена в такому стилі людина не може зберігати 
значного обсягу інформації, необхідної для постійної й 
систематичної праці. Як засвідчують досвід і результати 
досліджень психологів і педагогів, тільки систематичне 
освоєння базових знань стає справжньою основою для тво-
рчості студентів. Найяскравіше творчий стиль навчання 
виявляється під час захисту творчих проектів і завдань, у 
здійснення досліджень і експериментів, у процесі розв'я-
зання проблемних завдань і ситуацій, у дискусіях. 

 

Емоційно-ціннісний стиль навчання забезпечує 
особистісне залучення студентів до освітнього процесу на 
рівні емпатійного розуміння й ціннісно-смислового сприй-
няття навчального матеріалу й духовно-морального образу 
самого викладача. Це можливо тільки за умов емоційної 
відкритості викладача, щирого зацікавлення навчальним 
предметом. Такий стиль передбачає наявність емпатійних 
здібностей у викладача, а також уміння діалогічно органі-
зовувати освітній процес. 
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Результативність цього способу організації навчання 
збільшується, якщо викладач організовує взаємини зі сту-
дентами на основі емоційно-довірливого спілкування, 
співпраці й поваги до кожної особистості. Під час викори-
стання цього стилю найприйнятнішими є такі форми звер-
тання до студента: «оцініть», «висловіть своє ставлення, 
думку, погляд, розуміння», «дайте своє трактування події, 
факту, явища», «образно уявіть, що тут більш цінне і зна-
чуще для вас», «складіть, придумайте». 

Викладач, орієнтований на емоційно-ціннісний стиль 
навчання, стимулює студентів до рефлексії, «праці душі» (за 
В. О. Сухомлинським), до формування свого ставлення: до 
наукових і технічних досягнень людства; до результатів діяль-
ності людини; до історичних подій і творів мистецтва; до цін-
ності знань і вмінь для професійної діяльності [17], [30], [37]. 

Найяскравіше цей стиль навчання виявляється в ігро-
вих формах навчання, у процесі діалогу й ділових іграх, 
тобто під час виконання завдань, що сприяють виявленню 
самовідчуття, самопізнання, саморозуміння, самооцінки. 

У тактиці емоційно-ціннісного стилю навчання мож-
на окреслити типові лінії поведінки викладача: 

- перевага ціннісно-смислової інформації, спрямова-
ної на духовно-моральний розвиток студентів; 

- орієнтація на емоційно-особистісний спосіб став-
лення до навчальної інформації і взаємодії зі студентами; 

- добір морально розвиваючих завдань і створення 
ситуацій оцінки-взаємооцінки-самооцінки в освітньому 
процесі. 

Цей стиль навчання ефективно розвиває: образне ми-
слення студента та емоційно-моральну сферу особистості; 
стимулює до саморефлексії й самопізнання, саморозкриття 
творчих здібностей і ціннісного ставлення до світу; навчає 
емоційного й діалогічного стилю спілкування з людиною, 
співпраці і взаємоповаги, визнання її самоцінності. 
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Глава 5 

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

 

5.1 Принципи навчання  

 

Принцип (від лат. principium – початок, основа) – ос-

нова, на яку треба спиратися і якою необхідно керуватися. 

Принципи навчання – вихідні положення, які визна-

чаються цілями та завданнями навчання і, у свою чергу, 

визначають форми і методи навчання [24]. Оскільки ди-

дактичні принципи взаємопов'язані, взаємозалежні і взає-

мозумовлені, можна стверджувати, що вони утворюють 

певну систему вихідних дидактичних вимог, які забезпе-

чують необхідну ефективність навчання. 

Визначаючи систему принципів дидактики вищої 

школи, слід ураховувати, по-перше, процес навчання у 

вищій школі має свою специфіку [17], [30], [37]: 

- навчання у ВНЗ – це професійне навчання на основі 

відносно закінченої загальної освіти студентів (за Л. Клін-

бергом);  

- навчання у вищій школі проводиться переважно в 

освітніх закладах, які водночас є дослідними закладами;  

- навчання у ВНЗ здійснюється за такими формами 

викладання та учіння, які в цілому відрізняються від форм 

викладання і навчання на попередніх ступенях освіти. 

По-друге, слід ураховувати, що на формування май-

бутнього фахівця, на становлення його особистості впли-

вають не лише навчання та програмний зміст освіти, що 

передається викладачем, а й інтелектуально-творча діяль-

ність і самоосвіта самого студента.  

Ці явища в системі професійної освіти виступають в 

єдності, що пов'язано з рухливістю, мінливістю професій і 

спеціалізації в сучасних умовах, а також з явищем старіння 

інформації, яка в наукомістких виробництвах оновлюється 
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кожні 3-5 років (інколи кожні 2-3 роки).  

У зв’язку зі швидким розвитком науки, техніки і тех-

нологій знань, здобутих у вищій школі, стає замало, вини-

кає провідна установка на безперервну освіту, що прохо-

дить через усе життя фахівця.  

Отже, майбутні фахівці у вищій школі навчаються 

здобувати знання, вміння та досвід пізнавально-творчої 

самостійності, при цьому відбувається процес формуван-

ня психологічної, теоретичної та практичної готовності 

до інтелектуально-творчої, наукової, дослідницької і са-

моосвітньої професійно-спрямованої діяльності [17], [18]. 

Все вищезазначене слід враховувати добираючи пев-

ні принципи, методи та форми навчання у ВНЗ. 

Під час визначення системи принципів навчання у 

вищій школі необхідно враховувати також певні особливо-

сті навчального процесу цієї групи навчальних закладів. 

1. У вищій школі вивчають не основи наук, а саму на-

уку в розвитку, що стимулює зближення самостійної роботи 

студентів з науково-дослідною роботою викладачів. 

2. У діяльності викладача вищої школи спостеріга-

ється єдність наукового та навчального (більшою мірою, 

ніж у вчителя середньої школи): він вивчає і водночас є 

активним дослідником своєї галузі знань. 

3. У вищій школі значнішою (порівняно із середньою 

школою) є професіоналізація, пов'язана з майбутнім фа-

хом, під час викладання майже всіх наук. 

Виходячи з названих особливостей, у різні періоди до-

слідники дидактики вищої школи висували на перший план 

принципи [34]: 

• забезпечення єдності в науковій та навчальній дія-

льності студентів (І.І. Кобиляцький); 

• професійної спрямованості (О.В. Барабанщиков); 

• професійної мобільності (Ю.О. Кисельов, В.В. Лі-

сицін та ін.); 
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• проблемності (Т.В. Кудрявцев); 

• емоційності та мажорності всього процесу навчання 

(Р.А. Нізамов, Ф.І. Науменко); 

• урахування вікових, соціально-етичних особливос-

тей студентів; 

• урахування індивідуальних особливостей студентів 

(І.І. Кобиляцький, М.І. Дьяченко, Л.О.Кандибович). 

Останнім часом було висунуто ідею про групу прин-

ципів навчання, що синтезують більшість підходів до їх 

виокремлення [37]: 

 орієнтованості вищої освіти на розвиток особистос-

ті майбутнього фахівця; 

 забезпеченості безперервної освіти; 

 інформатизації, технічної та технологічної забезпе-

ченості освітнього процесу; 

 відповідності змісту вищої освіти сучасним та про-

гнозованим тенденціям розвитку науки (техніки) і вироб-

ництва (технологій); 

 оптимального співвідношення загальних, групових 

та індивідуальних форм організації навчального процесу у 

вищому навчальному закладі; 

 раціонального застосування сучасних методів та за-

собів навчання на різних етапах підготовки фахівців; 

 відповідності результатів підготовки фахівців вимо-

гам, що висуваються конкретною сферою їхньої професій-

ної діяльності, забезпечення їх конкурентоспроможності. 

 

 

5.2 Методи навчання  

 
Методи (у перекладі з гр. – спосіб дослідження), як 

наукова категорія – це спосіб досягнення мети, певним 
чином упорядкована діяльність [25].  

Методи навчання – це засоби взаємопов'язаної дія-
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льності викладача і здобувача вищої освіти, спрямованої 
на вирішення завдань навчання, виховання і розвитку [24].  

І.Т. Огородніков підкреслював, що головною особливіс-

тю методів навчання у вищому навчальному закладі є те, що 

вони набагато більше, ніж шкільні, зближені з методами са-

мої науки: у вищій школі не лише викладають наукові факти, 

а й розкривають методологію та методи самої науки [17]. 
Особливістю деяких методів навчання у вищій школі є 

певна бінарність, тобто тотожність окремим формам органі-
зації навчального процесу. Це пояснюється багатофункціо-
нальністю педагогічних явищ та процесів. Так, лекція – це 

метод навчання і водночас форма організації навчання. 
За останні десятиріччя апробовано різноманітні під-

ходи до класифікації методів навчання. З-поміж них, на 
наш погляд, найбільше відповідає особливостям навчання 
у сучасних ВНЗ класифікація Ю.К. Бабанського, згідно з 
якою методи навчання поділено на три групи: 

1. Методи організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності: словесні, наочні, практичні. 

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: ділові ігри, симуляції, диспути, 
дискусії. 

3. Методи контролю та самоконтролю за ефективніс-
тю навчально-пізнавальної діяльності. 

 

1. Методи організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності [17], [18], [34] 

а) словесні методи навчання: лекція, пояснення, ро-
зповідь, бесіда, інструктаж. 

Лекція як метод навчання має інформаційний харак-
тер, чіткий план. Структура лекції підпорядковується логіці 
предмета, вона не тільки стимулює конкретно-образне мис-
лення, а й активізує логічне мислення слухачів, послідовно 
з'ясовує всі пункти плану. Висунені в лекції ідеї викладають 
на високому рівні, але з урахуванням рівня підготовки слуха-
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чів, усі поняття та терміни пояснюють, аргументують, при 
цьому широко застосовують наочність, активізують увагу 
слухачів тощо. Предметом лекції має бути вивчення склад-
них об'єктів, явищ, подій, процесів, що мають між собою 
зв'язки і залежності причинно-наслідкового характеру. 

Пояснення – доказовий виклад матеріалу, пов'язаний з 
вивченням правил, природничо-математичних законів та 
явищ. Викладач висуває певну тезу і подає систему її обґрун-
тування. Метод пояснення застосовують як на лекціях, так і 
під час практичних, лабораторних занять, консультацій тощо. 

Розповідь – жвавий, образний, емоційний і водночас 
короткотривалий виклад питань, що містять переважно 
фактичний матеріал. Розрізняють художні, науково-
популярні, описові розповіді. 

Художня розповідь – образний переказ фактів, вчинків 
дійових осіб (наприклад історія якогось винаходу тощо). 

Науково-популярна розповідь базується на аналізі 
фактичного матеріалу. У такому випадку вона містить теоре-
тичний, але максимально доступний для сприйняття і набли-
жений до практики матеріал (наприклад, короткий нарис пе-
рспектив розвитку якоїсь науки в сучасних умовах). 

Розповідь – опис дає послідовний виклад ознак, особ-
ливостей, якостей предметів та явищ (опис дії якогось при-
ладу тощо). Розповіді застосовують на лекціях, практичних 
та лабораторних заняттях як фрагмент. 

Бесіда – (полемічна, евристична) – це розмова викла-
дача зі студентами на підставі чіткої системи запитань, 
заздалегідь визначених, які підводять слухачів до активно-
го засвоєння системи фактів, нового поняття або закономі-
рностей. Найбільший розвивальний характер має евристи-
чна бесіда, яка дає її учасникам можливість самостійно 
знаходити можливі відповіді на проблемні питання. Бесіди 
застосовуються на лекціях, практичних, лабораторних за-
няттях, колоквіумах. 

Інструктаж як метод має інформативний локальний 



Організація навчання та вимірювання знань 

 

~ 135 ~ 

характер, дуже близький до розпорядження алгоритмічно-
го типу. Тут активна роль належить викладачу. Застосову-
ють на лабораторних заняттях, а також даючи вказівки до 
домашнього завдання, до вивчення теми тощо. 

 
б) наочні методи навчання: спостереження, ілюст-

рація, демонстрація. 
Спостереження як метод навчання забезпечує безпо-

середнє сприйняття явищ дійсності, як-от: природні явища, 
поведінка тварин, робота механізмів тощо. Воно може 
проводитися безпосередньо або за допомогою спеціальних 
приладів (мікроскопів, телескопа, лупи та ін.). 

Ілюстрація – показ ілюстрованих посібників (плака-
тів, карт, портретів учених, малюнків на дошці, таблиць 
тощо). Ілюстрація передбачає показ матеріалів у статично-
му вигляді. 

Демонстрація – передбачає показ матеріалів у динамі-
ці: демонстрація роботи приладів, технічних пристроїв, різ-
ного роду препаратів та дослідів, Інтернет, навчальне телеба-
чення, Інтернет, відеопрограми чи кінофрагменти тощо). 

 
в) практичні методи навчання: вправи, лабораторні 

роботи, практичні роботи, графічні роботи, експеримент, 
навчальна і виробнича практика. 

Вправа – метод навчання, заснований на повторенні 
певних дій, під час яких виробляються уміння та навички 
застосування набутих знань як у звичайних, так і незвичай-
них умовах. Вправи є усні, письмові, графічні, технічні. Роз-
різняють тренувальні (за зразком, інструкцією) та творчі 
вправи (розв'язання евристичних і проблемних завдань). Їх 
застосовують на практичних та лабораторних заняттях. 

Лабораторна робота базується на проведенні експе-
риментів, які дають змогу вивчити певне явище – причини 
його, процес перебігу, наслідки. Лабораторний метод охо-
плює теоретичне обґрунтування теми викладачем, визна-
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чення мети заняття, ознайомлення студентів з матеріалами 
та апаратурою, пояснення перебігу роботи, дотримання 
правил техніки безпеки, фіксування результатів роботи та 
їх аналіз, захист одержаних результатів тощо. 

Практична робота як метод навчання передбачає за-
стосування знань у ситуаціях, наближених до майбутньої 
професійної діяльності. Упродовж цієї роботи треба прове-
сти якісь заміри, зіставити, визначити ознаки та властивос-
ті предметів або явищ, зробити висновки. 

Графічні роботи. У них знання знаходять відобра-
ження в кресленнях, графіках, діаграмах, гістограмах, таб-
лицях, ескізах, ілюстраціях, замальовках з натури тощо. 

Експеримент як метод навчання дуже близький до 
лабораторної роботи, але може мати більшу тривалість, під 
час виконання завдань навчального експерименту студенти 
мають більшу самостійність, опановують методи науково-
пошукових досліджень. 

Виробнича практика як метод навчання застосову-
ється для формування практичних, організаторських умінь 
та навичок, а в деяких випадках для проходження всієї ви-
робничої ієрархії від робітника нижчої кваліфікації до фахі-
вця з вищою освітою (інженера, педагога, агронома та ін.). 

 

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: ділові та рольові (драматизація) 
ігри, дискусії і диспути, студентські наукові конференції, 
створення ситуації емоційно-моральних переживань, ство-
рення ситуації пізнавальної новизни та зацікавленості (ме-
тод цікавих аналогій, ефект дивування, зіставлення науко-
вих і життєвих (побутових) пояснень явища тощо) [36]. 

Пізнавальні ділові ігри з'явились у педагогіці порі-
вняно недавно (близько 30 років тому). Спочатку їх вико-
ристовували у підготовці військових фахівців, а пізніше 
цей досвід було поширено на різноманітні види фахової 
підготовки. Розрізняють симулятивні та ситуаційні ігри. 
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Симулятивні ігри відтворюють відому ситуацію, 
яка мала місце в історії науки. При цьому всебічно аналі-
зують проблему, яка вже була у дійсності. Результати роз-
в'язання пов'язують із практикою. 

Ситуативні ігри розглядають складні ситуації, мож-
ливі у практиці виробництва. Ці ситуації фіктивні, хоча й 
правдоподібні. 

Ділові ігри сприяють активізації мислення, підви-
щують самостійність майбутнього фахівця. За Н.В. Басло-
вою, у навчальному процесі ВНЗ має місце лише рольова 
гра (драматизація), тобто розігрування учасниками різних 
ролей у заданій проблемній ситуації. Ділова гра – це про-
гравання тієї чи іншої ситуації майбутніми фахівцями, вна-
слідок чого визначається виробничий чи дослідницький 
процес або його результат. Ділові ігри застосовують і в 
післядипломній освіті або під час перепідготовки фахівців. 
Вони сприяють формуванню певних навичок та вмінь в 
активному творчому процесі, при цьому також відбуваєть-
ся розвиток колективних форм спілкування [17], [18]. 

Навчальні диспути чи дискусії базуються на обміні 
думками між студентами, викладачами та студентами. Ці 
методи сприяють формуванню вмінь мислити самостійно, 
виважено аргументувати свої думки та поважно ставитися до 
думок інших. Наукова суперечка не лише поглиблює знання 
студентів, а й викликає особливий інтерес до навчання. 

 

3. Методи контролю та самоконтролю за ефектив-
ністю навчально-пізнавальної діяльності [17], [18].  

До цієї групи методів належать методи, які застосо-
вуються при здійсненні контролю знань, це усне опиту-
вання, письмовий контроль, контрольна робота, тестуван-
ня, колоквіум, залік та іспит. Оскільки, вищеозначені ме-
тоди бінарні з формами контролю знань, то вони будуть 
розглянуті у пункті 6.6. 

Окрім розглянутих груп, хочемо окремо охарактери-
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зувати групу методів навчання класифіковані за ступенем 
керування навчальною діяльністю. 

Методи навчання за ступенем керування навча-
льною діяльністю: під керівництвом викладача, самостій-
на робота студентів (з книгою, курсова, дипломна робота, 
виконання трудових завдань). 

Самостійна робота з книгою. Сутність цього методу 
полягає в організації самостійної роботи студентів над 
друкованим текстом. Це самостійне вивчення за підручни-
ками, посібниками та іншими джерелами тем і розділів, 
визначених викладачем для самостійного опанування. Ця 
робота вимагає певних записів:  

а) складання плану;  
б) запис у стислій формі основних положень матеріа-

лу, що вивчається;  
в) виписування цитат;  
г) конспектування – стислий виклад суті прочитаного;  
д) реферування – виклад якогось питання згідно з од-

ним або кількома джерелами з обґрунтуванням власних 
міркувань;  

е) складання анотації прочитаного – подання стислої 
характеристики змісту книги, статті тощо;  

є) рецензування – складання критичного відгуку про 
матеріал, що самостійно вивчався. 

Практика свідчить, що всі методи взаємопов'язані та 
взаємозумовлені. Уміння застосовувати ті чи інші методи 
на практиці визначаються індивідуальним стилем діяльно-
сті викладача вищої школи, рівнем його науково-
методичної підготовки, педагогічної майстерності тощо. 
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Глава 6 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ФОРМИ  

НАВЧАННЯ 

 

6.1 Організаційні системи навчання 

 

В історії освіти найбільшу популярність здобули три 

основні організаційні системи навчання, що відрізняються 

одна від одної кількісним охопленням здобувачів освіти, 

співвідношенням колективних та індивідуальних форм 

організації діяльності здобувачів освіти, ступенем їх само-

стійності та специфікою керівництва навчальним процесом 

з боку викладача: індивідуальна, класно-урочна і лекційно-

семінарська системи [4], [26]. 
 

Індивідуальна система навчання 

Організаційні форми і системи навчання історичні: 

народжуються, розвиваються, замінюються одна іншою, 

залежно від рівня розвитку суспільства, виробництва, науки 

і освітньої теорії і практики. Найдавніша система індивідуа-

льного навчання склалася ще в первісному суспільстві як 

передача досвіду від однієї людини до іншої, від старшого 

до молодшого. З появою писемності старійшина роду або 

жрець передавав досвід за допомогою знаків своєму потен-

ційному наступнику, займаючись з ним індивідуально. 

Виникнення системи індивідуального навчання по-

в'язують з античним світом. Так, у Стародавній Греції, в 

Афінах, діти вчилися у граматисти і кифариста, потім в 

палестрі, були також школи підвищеного типу – гімнасії і 

ефебії. В школах індивідуальні заняття поєднувалися з ко-

лективними. Спочатку вчитель розкривав сувій і учні, під-

ходячи по черзі, вголос читали текст, потім хором повто-

рювали прочитане. Вправи писали стилом на дощечках, 

покритих воском. Використовувалася драматизація, коли 
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учні виступали в ролі букв, з яких складалися склади і сло-

ва. Розумове тренування проходило в невимушених бесі-

дах вчителя з учнями і в дискусіях. Фізичне виховання та 

музична освіта проходили у формі індивідуальних і колек-

тивних занять. Освітній процес здійснювався від сходу до 

заходу сонця. Домашні завдання не давалися. 

Відповідно до розвитку наукового знання і розши-

рення доступу до освіти більшого кола людей система ін-

дивідуального навчання своєрідно трансформувалася в інди-

відуально-групову. Учитель як і раніше навчав індивідуально 

10-15 осіб. Виклавши матеріал одному, він давав йому за-

вдання для самостійної роботи і переходив до іншого, тре-

тього і т.д. Закінчивши роботу з останнім, вчитель повертав-

ся до першого, перевіряв виконання завдання, викладав нову 

порцію матеріалу, давав завдання, і так до тих пір, поки 

учень, за оцінкою вчителя, не освоїть науку, ремесло чи мис-

тецтво. Зміст освіти було суворо індивідуалізоване, тому в 

групі могли бути учні різного віку, різного ступеня підготов-

леності. Початок і закінчення занять для кожного учня, а та-

кож терміни навчання теж були індивідуалізовані. Учитель 

рідко збирав всіх учнів групи для колективних бесід, повчань 

чи заучування священних писань і віршів [4], [26]. 

 

Класно-урочна система навчання 

У середні віки, у зв'язку зі збільшенням кількості уч-

нів з'явилася можливість підбирати в групи дітей приблизно 

одного віку. Це зумовило необхідність створення більш дос-

коналої організаційної системи навчання. Нею стала класно-

урочна система, розроблена в XVII ст. Я. А. Коменським та 

описана ним у книзі «Велика дидактика». Він ввів в школах 

навчальний рік, розділив учнів на групи (класи), поділив на-

вчальний день на рівні відрізки і назвав їх уроками. Уроки 

чергувалися з перервами. З методичної сторони всі уроки 

шикувалися досить чітко, являли собою відносно закінчене 
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ціле. Структурними частинами уроку були: початок, протя-

гом якого вчитель за допомогою питань спонукав учнів від-

новити в пам'яті і усно викласти пройдене раніше, продов-

ження, коли вчитель роз'яснював новий матеріал, і закінчен-

ня, коли учні закріплювали тільки що почутий матеріал і ви-

конували вправи. Я. А. Коменський був проти домашніх за-

вдань. За його думкою, школа – навчальна майстерня, отже, в 

ній, а не вдома, треба забезпечити успіх у навчанні [4], [26]. 

Подальший розвиток класно-урочна система навчан-

ня отримала у К. Д. Ушинського, який науково обґрунту-

вав всі її переваги і розробив струнку теорію уроку, його 

організаційну будову та типологію. Він виділяв три послі-

довно пов'язані частини уроку: 1) здійснення свідомого 

переходу від пройденого до нового матеріалу і створення у 

учнів цільової установки на його інтенсивне сприйняття; 

2) рішення основної задачі і є визначальною, центральною 

частиною уроку; 3) підведення підсумків виконаної роботи 

та на закріплення знань і навичок [4], [26]. 

Класно-урочна система набула поширення в усіх кра-

їнах і в своїх основних рисах залишається незмінною про-

тягом більш трьохсот років. Проте вже в кінці XIX ст. вона 

стала піддаватися критиці у зв'язку з розповсюдженням 

догматизму і схоластики у викладанні, низькою якістю 

навчання. Пошуки організаційних форм навчання, які за-

мінили б класно-урочну систему, були пов'язані переважно 

з проблемами кількісного охоплення учнів і управління 

навчальним процесом. 
 

 

6.2 Лекційно-семінарська та інноваційна система 

навчання: порівняльний аналіз 
 

У вищій школі протягом століть традиційно доміну-

вала спочатку лекційна, а потім лекційно-семінарська 

система навчання, характерними елементами якої є: 
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- лекція як основна форма передачі великого обсягу 

систематизованої інформації, що має бути орієнтовною 

основою для самостійної роботи студентів; 

- семінарсько-практичні заняття – форма організації, 

поглиблення, розширення, закріплення навчального матері-

алу, використання його на практиці та для контролю знань, 

отриманих на лекції та в процесі самостійної роботи; 

- основою навчання є самостійна навчально-

пізнавальна діяльність студента; 

- навчальна група – форма організації студентів, пос-

тійний склад якої зберігається протягом усього періоду 

навчання у ВНЗ; 

- навчальний рік, що зазвичай поділяється на два се-

местри, заліково-екзаменаційний період і канікули; 

- завершується навчання у вищому навчальному за-

кладі державними іспитами, і (або) захистом дипломної 

(випускної) роботи [4], [17], [26].  

Традиційна система навчання більш чи менш задово-

льняла суспільні потреби, однак кінець ХХ – початок XXI 

століття ознаменувалися революційними соціально-

економічними, інформаційними змінами, які вимагали ка-

рдинальних змін в освітньому середовищі. 

У цей період: 

1. Освіта перетворюється в одну з ключових сфер су-

спільства, у якій формується його майбутнє інтелектуальне 

багатство, у тому числі і основні ресурси. 

2. Освіта найбільш активно діє на оновлення і розвиток 

усіх галузей суспільного життя. Це сприяло підвищенню рів-

ня освіти в найбільш розвинених країнах світу і активізувало 

проблему переходу до загальної вищої освіти населення; 

3. Відбувається швидке зростання об'ємів інформації, 

що потребує швидкого оновлення змісту, форм, методів і 

засобів навчання, подовження термінів навчання, утвер-

дження принципу неперервності освіти на протязі усього 
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життя, всебічної технологізації освітнього процесу [4]. 

Якщо у традиційному навчанні увага акцентувалася 

на запам'ятовуванні і відтворенні інформації, то у нових 

умовах виникла потреба розвитку творчого (продуктивного) 

мислення студента, формування його комунікативних умінь 

та практичної підготовки до активної життєдіяльності у по-

стійно мінливому соціальному середовищі. Слід зважати на 

особливість сучасної системи вищої освіти в Україні, де має 

місце співіснування традиційних та інноваційних техноло-

гій навчання з яскравим нахилом в сторону традиціоналіз-

му, що в повній мірі не забезпечує сучасних вимог до випу-

скників ВНЗ. Отже, нагальною постає потреба широкого 

упровадження інновацій у навчальний процес. 

 

Педагогічна інновація (з лат. іп- в, novus- новий, 

оновлення, зміна) – це введення нового в цілі, зміст, мето-

ди і форми навчання і виховання, в організацію діяльності 

викладача; нові форми організації діяльності і управління, 

нові види технологій, які охоплюють різні сфери життє-

діяльності людства [24], [51]. 

Самі терміни «інноваційне» та «традиційне навчан-

ня», а також ідея їх альтернативності були запропоновані 

групою вчених у доповіді Римського клубу в 1978 році. Це 

привернуло увагу світової наукової спільноти до факту 

неадекватності принципів і методів традиційного навчання 

вимогам сучасного суспільства, до особистості та розвитку 

її пізнавальних можливостей й стало поштовхом до розро-

бки і упровадження в педагогічний процес ВНЗ інновацій-

них дидактичних технологій [51]. 

Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму 

педагогічної діяльності і мислення, спрямованих на організа-

цію нововведень в освітньому просторі, або як процес ство-

рення, упровадження і поширення нового в освіті [51].  

Інноваційний процес в освіті – це сукупність послі-
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довних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, 

модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів 

навчання та виховання, адаптації навчального процесу до 

нових суспільно-історичних умов [25].  

Нововведення (інновації) не виникають спонтанно, а 

постають результатом системних наукових пошуків, аналі-

зу, узагальнення педагогічного досвіду. Стрижнем іннова-

ційних процесів в освіті є упровадження досягнень психо-

лого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнен-

ня і поширення передового вітчизняного та іноземного 

педагогічного досвіду. 

Рушійною силою інноваційної діяльності є викладач 

як творча особистість, оскільки суб'єктивний чинник є ви-

рішальним під час пошуку, розробки, упровадження і по-

ширення нових ідей. Творчий викладач має широкі можли-

вості і необмежене поле для інноваційної діяльності, він 

може експериментувати на практиці і переконуватися в 

ефективності методик навчання, коригувати їх. Основна 

умова такої діяльності –  інноваційний потенціал викладача. 

Інноваційний потенціал викладача – сукупність куль-

турних і творчих характеристик особистості викладача, який 

виявляє готовність вдосконалювати педагогічну діяльність, 

наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити 

цю готовність (Д.С. Мазоха, Н.І. Опанасенко) [17], [23]. 

Наявність інноваційного потенціалу викладача ви-

значають наступні чинники: творча здатність генерувати 

нові ідеї; високий культурно-естетичний рівень, освіче-

ність, інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів; 

відкритість особистості викладача новому і сприйняття 

різних ідей, думок, поглядів, концепцій, що базується на 

толерантності особистості, гнучкості та широті мислення. 

Можна виокремити наступні критерії готовності 

викладача вищої школи до інноваційної педагогічної діяль-

ності: усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; 
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готовність до творчої діяльності і нововведень у ВНЗ; упе-

вненість у тому, що зусилля, спрямовані на нововведення, 

принесуть позитивний результат; узгодженість особистих 

цілей з інноваційною діяльністю; готовність до подолання 

творчих невдач; органічність поєднання інноваційної дія-

льності, особистої, фахової та педагогічної культури; рі-

вень психолого-педагогічної та методичної готовності до 

інноваційної діяльності; позитивне сприйняття, переосми-

слення свого минулого досвіду і його залучення до розроб-

ки інновації; здатність до фахової рефлексії [56]. 

Процес упровадження педагогічних інновацій, твор-

чий пошук суттєво залежать від морально-психологічного 

клімату у науково-педагогічному колективі ВНЗ, матеріа-

льно-технічних, санітарно-гігієнічних та естетичних умов 

праці. В організації інноваційних пошуків важливим є ви-

бір актуальної науково-педагогічної теми, чітке формулю-

вання мети і завдань творчої діяльності як усього колекти-

ву, так і кожного педагога зокрема, оптимальний розподіл і 

корпорація праці. Процес упровадження інновацій доціль-

но розподілити на основні етапи, врахувавши теоретичну 

та практичну підготовку викладачів [57].  

Слід подбати про науково-методичне обґрунтування 

інновацій, залучення до їх упровадження авторитетних, тво-

рчих викладачів, які можуть подолати супротив педагогічної 

спільноти. У таких випадках необхідним є створення спеціа-

льних груп кваліфікованих, творчих, ініціативних викладачів, 

які візьмуть на себе відповідальність щодо аналізу та апроба-

ції передового досвіду, систематичного відбору ефективних 

ідей, технологій, концепцій, які можуть бути упровадженими 

в педагогічну практику. Такий підхід дає змогу об'єднати 

зусилля авторів педагогічних нововведень та викладачів, 

створити сприятливе інноваційне середовище. 

Інноваційна спрямованість визначається критеріями 

педагогічних інновацій, до яких відносять: 
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а) новизну, що дає змогу визначити рівень оригіналь-

ності досвіду. Розрізняють абсолютний, локально-

абсолютний, умовний, та суб'єктивний рівні новизни; 

б) оптимальність, яка сприяє досягненню високих 

результатів за найменших витрат часу фізичних і розумо-

вих сил учасників педагогічного процесу; 

в) результативність та ефективність, що означає 

певну стійкість позитивних результатів у діяльності викла-

дача; 

г) можливість творчого застосування нових ре-

зультатів у масовому досвіді, що передбачає придатність 

апробованого досвіду для масового упровадження в закла-

дах освіти. 

Інновації конкретизуються як у цілісній конструкції 

педагогічного процесу, так і у кожному конкретному його 

елементі: цільова складова впливає на структуру і зміст 

навчального плану та програми як окремої дисципліни, так 

і усього комплексу навчальних дисциплін, орієнтує на пев-

ний прогнозований педагогічний результат; змістова скла-

дова впливає на зміст та структуру як окремих навчальних 

дисциплін, так і на освіту в цілому; оцінна складова впли-

ває на зміст, методи, форми контролю і оцінювання навча-

льно-пізнавальної діяльності студентів [37], [54]. 

Інноваційний процес розгортається за такою логікою: 

1) виникнення – теоретична розробка нововведення, 

організація інформаційно-роз'яснювальної роботи; 

2) засвоєння – апробація нововведення у одному або 

декількох навчальних закладах та діагностика результатів; 

3) насичення – якщо результат інноваційного проек-

ту позитивний, відбувається широке упровадження інно-

вації в масову педагогічну практику; 

4) рутинізація – інновація перетворюється у звичай-

ну норму, традицію; 

5) криза – нововведення повністю вичерпує свої мо-
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жливості, а його результати можуть погіршуватися; 

6) фініш – інновація завершує своє існування, на її 

зміну приходять інші нововведення. 

На думку Н. В. Якси, інноваційну діяльність можна 

вважати ефективною, якщо нововведення пройшло всі ста-

дії вище викладеного «життєвого циклу» [57]. 
 

 

6.3 Загальна характеристика форм навчання  
 

Педагогічна форма – це усталена завершена органі-

зація педагогічного процесу в єдності всіх його компонен-

тів. У дидактиці форма (лат. forma – зовнішність, устрій) 

– це спосіб організації навчання. Кожна з організаційних 

форм навчання характеризується своєю структурою, прин-

ципами упорядкованості її елементів [24].  

Організаційні форми у ВНЗ – це засоби здійснення 

взаємодії студентів та викладачів, у межах яких реалізу-

ються зміст та методи навчання, вони визначають, як 

слід організувати всю роботу з урахуванням того, хто, де, 

коли і з якою метою навчається [23]. 

Різноманітні форми навчання у вищій школі відріз-

няються від шкільних. В основі класифікації організацій-

них форм навчання можуть бути такі чинники: 

1. За кількістю здобувачів освіти: індивідуальні, ко-

лективні, групові, фронтальні форми організації. 

2. За місцем навчання: у вищому навчальному закладі 

(лекція, семінар, практичне заняття тощо) та за його межами 

(екскурсія, навчальна/ виробнича, науково-дослідна, науко-

во-педагогічна, переддипломна практика тощо). 

3. За часом навчання: очна, заочна, вечірня форми на-

вчання, екстернат.  

4. Залежно від тривалості навчальних занять: ауди-

торні (лекції, практикуми тощо) та позааудиторні (конферен-

ції, консультації, заліки, іспити, наукові гуртки тощо). 
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6.4 Лекції та методика їх проведення 

 

Провідною формою навчання у ВНЗ є лекція – її ос-

новна дидактична мета – це формування орієнтовної ос-

нови для подальшого засвоєння студентами навчального 

матеріалу [17], [18]. 

Слово лекція має латинське походження (lectio – чи-

тання). Лекції з'явились ще у Стародавній Греції (Сократ, 

Платон, Аристотель) та Стародавньому Римі (Квінтіліан), 

набули розвитку в епоху середньовіччя. Тоді лекція була 

основною формою навчання, являючи собою читання цер-

ковних першоджерел та їх докладний коментар. 

Розвиток друкарської справи та розповсюдження книг 

не вплинули на значущість лекції у вищій освіті. Яскраві сто-

рінки в розвитку лекційної форми навчання пов'язані з ви-

кладачами Києво-Могилянської академії: П. Могилою, 

Ф. Прокоповичем, С. Полоцьким та ін. [4], [26]. 

У XVIII – першій половині XIX ст. лекція залишалась 

єдиним методом викладання. Слід зазначити, що М.В. Ло-

моносов зробив спробу поєднати лекцію з практичними 

заняттями та науково-дослідною роботою, однак широкого 

застосування цей підхід не набув [4]. 

У середині XIX ст. з'явилась думка про те, що необ-

хідно скорочувати лекційні курси та збільшувати кількість 

годин, відведених на практичні заняття, які стимулюють 

самостійність та активність слухачів. Так, М.І. Пирогов 

висунув припущення про те, що лекції мають читатися 

тільки тоді, коли лектор володіє цілком новим матеріалом, 

який ще не був надрукований, або лектор має дар слова. 

Дотепер певні науковці висувають аргументи проти 

лекції: лекція привчає до пасивного, некритичного сприй-

няття чужих думок. При цьому, чим кращий лектор, тим 

більша вірогідність такого явища; відвідування лекцій 

привчає до школярства і відбиває потяг до самостійних 
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занять; студенти неоднаково сприймають лекційний мате-

ріал, деякі записують слова лектора механічно, не усвідом-

люючи і не аналізуючи їх [26]. 

Проте, досвід роботи ВНЗ доводить, що усунення ле-

кцій з вищої школи призводить до різкого зниження нау-

кового рівня підготовки. Лекції продовжують відігравати 

провідну роль у процесі навчання вищої школи. У більшо-

сті предметів теоретичного змісту у вищій школі лекції 

охоплюють 70-80% усього курсу, а у практичних дисцип-

лінах лише – 20-40% матеріалу.  

Лекція необхідна у випадках, коли: 

- немає підручників та навчальних посібників за но-

вими курсами, які тільки складаються; 

- новий матеріал за певною темою ще не знайшов 

втілення в підручниках або викладений у застарілому тра-

ктуванні; 

- деякі розділи та теми курсу викликають великі тру-

днощі під час самостійного вивчення за підручниками та 

навчальними посібниками і потребують методичної пере-

робки, яку здійснює лектор; 

- вихідні положення курсу в посібниках та наукових 

статтях викладені суперечливо, є взаємовиключні концеп-

ції, що їх пояснюють; у таких випадках лекція має давати 

об'єктивну оцінку різних підходів і трактувань; 

- лекція необхідна, коли особливо важливим є особи-

стісний емоційний вплив на студентів, що має на меті фо-

рмування їх поглядів і переконань [26], [37]. 

Основні функції лекції такі: 

1. Інформаційна. Лекція – джерело адаптованої для 

студентів наукової інформації. При цьому, у зв'язку з інди-

відуальністю лектора ця інформація має особистісне заба-

рвлення. 

2. Орієнтовна. Лекція орієнтує в науковій літературі 

показом генезису теорій, ідей: коли, ким вони вивчались, 
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якими об'єктивними вимогами розвитку суспільства та 

виробництва спонукались, тощо. Безумовно, список літе-

ратури, рекомендований лектором, також належить до орі-

єнтовної функції лекції [26], [37]. 

3. Пояснювальна, роз'яснювальна. Насамперед стосу-

ється основних наукових понять, які необхідно засвоїти 

студентам, через формування цих понять у свідомості сту-

дентів. Зміст лекцій містить стислі характеристики науко-

вих понять, роз'яснення цих понять, їх визначень, пояснен-

ня значення кожного слова, що входить до структури ви-

значення, – також належать до пояснювальної функції. 

4. Переконувальна. Здійснюється через доказові твер-

дження лектора. Слушність положень, що висуваються на 

лекції, забезпечується реальними фактами та логікою по-

дання матеріалу. Доказ фактами використовують, коли 

роблять теоретичні висновки на підставі узагальнення екс-

периментальних фактів. Логічні докази – це міркування, у 

процесі яких одна думка обґрунтовується за допомогою 

інших. Кожний логічний доказ складається з тези, яку тре-

ба довести, доказів, за допомогою яких ця теза обґрунтову-

ється та демонстрації, показу послідовного зв'язку мірку-

вань, думок, що ведуть до необхідного висновку [26], [37]. 

5. Підсумкова. Лекція, крім повідомлення необхідної 

наукової інформації, має захопити студентів ідеями, ви-

кликати бажання поглибити свої наукові знання, почати 

власну дослідну роботу. Отже, лекція має бути цікавою 

через глибину думок, що розкривають таємниці науки.  
 

Будь-яка лекція включає три основні етапи: 

- вступна частина: оголошення теми лекції (для за-

пису студентами), плану лекції (4-8 пункти); формування 

мети, завдань лекції, стисла характеристика проблеми; по-

каз стану питання; список літератури, навчальних джерел 

(6-7 джерел); 

- викладання: докази, факти, аналіз понять, висвіт-
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лення подій, демонстрація доказів, аудіо- та відео матеріа-

лів; характеристика різних думок; зв'язок з практикою; 

галузі застосування набутих знань; 

- висновки: формування загального висновку; уста-

новка і завдання для самостійної та пошукової роботи; ме-

тодичні поради, відповіді на запитання [17]. 
 

Лекції можна поділяти на вступні, основні, підсумкові.  

Окрім того, у заочній та вечірній формах навчання 

визначають:  

- настановчі лекції – в них подається поняття про 

сутність предмета, характеризуються методи самостійної 

роботи, види практичних занять, засоби самостійної робо-

ти над матеріалом, докладно характеризується навчальна 

література; 

- оглядові – читають за кількома великими темами, 

якщо бракує часу для викладення кожної теми окремо, їх 

зазвичай читають наприкінці курсу, коли лектор висвітлює 

найбільш значні вузлові проблеми науки, найновіші досяг-

нення науки і техніки;  

- епізодичні – лекції на одну з обраних тем [37]. 
 

Зміст лекції має відповідати наступним вимогам:  
 науковості, відповідності сучасному рівневі розвит-

ку науки;  

 дотримання основної ідеї – відбір змісту матеріалу, 

що викладається, висвітлення його з певних філософських 

позицій; 

 визначення основних ідей світосприймального ха-

рактеру; 

 розкриття питань методології науки, зіставлення рі-

зноманітних концепцій; 

 активізація мислення, висунення проблемних пи-

тань, показ суперечностей упродовж лекції; 

 ознайомлення з історією наукового пошуку; 
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 визначення проблем для самостійного дослідження; 

 дотримання зв'язку з життям, показ практичної зна-

чущості матеріалу та його застосування в майбутній спеці-

альності (професійна спрямованість); 

 наявність матеріалу, якого немає в підручниках; 

 пояснення найбільш складних питань; 

 наявність завдань для самостійного відпрацювання 

матеріалу, зв'язків з попередніми лекціями, розділами курсу, 

внутрішньо-предметних та міжпредметних зв'язків [34], [37]. 
 

 

6.5 Види практичних занять 
 

Обов'язковий компонент процесу навчання у вищій 

школі – практичні заняття, призначені для поглибленого 

вивчення тієї чи іншої дисципліни.  

Термін «практичне заняття» включає також такі види 

занять, як лабораторна робота, семінарське заняття, прак-

тикум. Аудиторні практичні заняття відіграють провідну 

роль у формуванні навичок та застосуванні набутих знань. 

Практичні заняття логічно продовжують роботу, розпочату 

на лекціях. Усі форми практичних занять призначені для 

відпрацювання практичних дій [17], [34]. 

Якщо лекція закладає основи наукових знань в уза-

гальненій формі, то практичні заняття мають на меті 

розширити, уточнити ці знання, виробити професійні на-

вички. Вони розвивають наукове мислення та мову студен-

тів, дають змогу перевірити їх знання, у зв'язку з чим впра-

ви, семінари, лабораторні роботи є важливим засобом дос-

татньо оперативного зворотного зв'язку. 

Семінарські заняття (від лат. seminarium) – «розса-

дник». Їх проводили у давньогрецьких та римських школах 

як поєднання диспутів, повідомлень учнів, коментарів та 

висновків вчителів [24]. 

Головна мета семінарських занять – сприяння пог-
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либленому засвоєнню студентами найбільш складних пи-

тань навчального курсу, спонукання студентів до колекти-

вного творчого обговорення, оволодіння науковими мето-

дами аналізу явищ і проблем, активізування самостійного 

вивчення наукової та методичної літератури, формування 

навичок самоосвіти. 

Під семінарським заняттям розуміють форму навча-

льного заняття, за якої викладач організовує дискусію із зав-

часно визначених тем, до яких студенти готують тези відпо-

відей або індивідуально виконані реферати-доповіді. Такі 

семінари називають також семінарами-дискусіями [17]. 

Семінару притаманні чотири основні функції: 

1. Поглиблення, конкретизація, систематизація знань, 

набутих на лекціях і під час самостійної роботи. 

2. Розвиток навичок самостійної роботи. 

3. Заохочення до наукових досліджень. 

4. Контроль за якістю засвоєння студентами матеріалу. 

Лабораторні роботи (від лат. labor – труд, праця, ро-

бота, трудність) самою своєю назвою вказують на поняття, 

яке склалося ще в давні часи, і пов'язані з застосуванням 

розумових, трудових, фізичних зусиль, спрямованих на 

розв'язання наукових завдань [24]. 

Слово «практикум» відображає ту саму думку (від 

гр. practicos – діяльний) – маються на увазі такі види на-

вчальних занять, які вимагають від студентів підсиленої 

діяльності [25]. 

Лабораторні заняття – форма навчального заняття, 

за якої студент під керівництвом викладача особисто прово-

дить природничі або імітаційні експерименти чи досліди з 

метою підтвердження окремих теоретичних положень цієї 

навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи 

з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислюваль-

ною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою екс-

периментальних досліджень у певній предметній галузі [17]. 



Якість вищої освіти  

 

~ 154 ~ 

Лабораторні роботи мають особливо яскраву специфі-

ку залежно від конкретної навчальної спеціальності, отже, 

на цю форму навчання більше впливають вузькопрофільні 

методики, ніж загально-педагогічні рекомендації. Саме ла-

бораторне заняття проводиться у навчальному закладі або 

на місцях практики студентів і має на меті навчити розв'язу-

вати специфічні завдання за профілем спеціальності. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, 

за якої викладач організує детальний розгляд студентами 

окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формує вміння і навички практичного застосування їх че-

рез індивідуальне виконання студентами відповідно сфор-

мульованих завдань [34]. 

Лабораторні та практичні заняття проводять зі студе-

нтами, кількість яких не перевищує половини академічної 

групи [17], [34]. 

Основні завдання практичних занять можна сфор-

мулювати в такий спосіб: поглиблення та уточнення 

знань, набутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, 

формування інтелектуальних умінь та навичок планування, 

аналізу й узагальнень, опанування діючою технікою, на-

буття первинного досвіду організації виробництва та тех-

нікою управління ним, оволодіння початковими навичками 

керівництва робітниками на виробництві тощо. 

Розгляд змісту навчання як цілісної структури диктує 

необхідність комплексної організації навчального процесу, 

органічної єдності різних форм навчання, взаємозв'язку 

лекційних, семінарських і практичних занять, поєднання 

навчальних занять та навчальної/виробничої практики. 

Необхідність інтенсифікації освітнього процесу ви-

магає встановлення доцільного співвідношення різних 

форм навчальних занять з метою усунення непотрібного 

дублювання навчального матеріалу, подолання формалізму 

у викладанні. 
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Комплексні форми організації навчання, характерні 

для варіативних дидактичних моделей змісту навчання. 

Традиційно використовувана комплексна форма на-

вчання під час структурування змісту навчання – поєднан-

ня лекційних, семінарських і лабораторно-практичних за-

нять та навчальної/виробничої практики. У такому разі 

складається циклова система вивчення дисципліни в про-

цесі лекційних, семінарських і лабораторно-практичних 

занять, а також досягається органічний зв'язок навчальних 

занять та предметної практики. За такої організації ви-

вчення дисципліни теорія випереджає і надалі супрово-

джує практичну роботу студентів, вивчення кожної про-

блеми здійснюється комплексно, шляхом використання 

різних форм організації навчального процесу [17], [37].  

На семінарському занятті закріплюють теоретичні 

знання, набуті на лекції, розглядають конкретні шляхи і 

засоби визначення основних показників розвитку, вихова-

ності й навченості особистості, аналізують можливості 

навчальних предметів, позакласної виховної роботи в фор-

муванні основних показників розвитку, вихованості та на-

вченості. Розробляється методика діагностики розвитку, 

виховання та навчання. 

На лабораторно-практичних заняттях і практику-

мах організовується діагностика рівня розвитку, виховано-

сті та навченості конкретного студента. 

Практичні дослідні завдання передбачають науковий 

аналіз попереднього наукового досвіду, осмислення про-

блемних ситуацій та моделювання більш ефективного змі-

сту способів і прийомів роботи. Підготовка до виконання 

дослідної роботи здійснюється у процесі лекційних, семі-

нарських, лабораторно-практичних занять, де студенти 

опановують узагальненими загально-предметними вмін-

нями, спільність яких визначається єдністю методів науко-

вого пізнання. 
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Як довела практика, ділову гру можна проводити пе-

ред викладенням лекційного матеріалу, після нього, або 

організовувати на її основі весь навчальний процес. У 

першому випадку імітаційно-моделююча навчальна гра 

буде спиратися тільки на особистий досвід її учасників, 

якого може бракувати. І хоча гра викликатиме інтерес, від-

сутність необхідних знань може ускладнити її проведення. 

Гра проходить більш змістовно і якісно за умови спирання 

на наявні знання [34], [37].  

Організація всього навчального процесу на основі 

імітаційно-моделюючих ігор становить особливий інтерес, 

тому що в такому разі логічний зв'язок між предметним 

змістом діяльності та характером пізнавальної діяльності 

забезпечує вибір ролі в діловій грі. Це, у свою чергу, дик-

тує певний порядок методичних прийомів до вибору мето-

дів навчання. Цільове призначення середовища навчання 

визначається функціональною спрямованістю діяльності 

студентів й узгоджується з методами, методичними при-

йомами і предметним змістом діяльності.  

 
 

6.6 Педагогічний контроль та основні  

форми його здійснення 
 

Педагогічний контроль – система перевірки резуль-

татів навчання і виховання студентів. Розвиток різноманіт-

них видів педагогічного контролю стимулює навчання та 

пізнавальну діяльність студентів. Спроби виключити педа-

гогічний контроль повністю або частково з навчального 

процесу, як свідчить історія освіти, призводили до зниження 

якості навчання, рівня знань тощо [17], [18], [34], [37]. 

Ефективне функціонування системи педагогічного 

контролю потребує дотримання певних умов: 

Об'єктивність контролю. Це означає, що всі викла-
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дачі та студенти, оцінюючи стан навчальної роботи, діють 

за єдиними узгодженими критеріями, обґрунтування яких 

усім відоме заздалегідь. 

Оцінки, отримані в результаті контролю, вважаються 

непорушними, не піддаються сумніву як з боку тих, хто кон-

тролює, так і з боку тих, кого контролюють, оскільки буду-

ються на об'єктивних критеріях, відомих обом сторонам. 

До контролю знань висувають такі вимоги: 

1) об'єктивність – створення умов, за яких би мак-

симально точно виявлялися знання студентів, висунення 

до них єдиних вимог, справедливе ставлення до кожного; 

2) обґрунтованість оцінок – їх аргументація; 

3) систематичність – як важливий психологічний 

чинник, що сприяє формуванню таких якостей, як органі-

зованість та дисциплінованість; формує наполегливість і 

спрямованість на досягнення мети; 

4) індивідуальний та диференційований підхід до 

оцінки знань передбачає застосування таких дидактичних 

умов, за яких знижується психологічна напруженість, вра-

ховуються особливості нервової системи студентів, їх ха-

рактеру, потенційних можливостей, здібностей тощо, за-

вдяки чому викладач стає спроможним якомога повніше, 

правильніше й об'єктивніше виявити та оцінити знання 

студентів; 

5) усебічність та оптимальність передбачає: по-

перше, адекватність контролю цілям навчання, тобто зміс-

товний бік контролю має контролювати те, чого навчали 

студентів і обсяг матеріалу, який треба засвоїти; по-друге, 

валідність контролю, він має охоплювати весь обсяг знань, 

що контролюється, та його надійність – усталеність ре-

зультатів, одержаних за повторним контролем через пев-

ний час, а також близькість результатів під час проведення 

контролю різними викладачами; 

6) професійна спрямованість контролю, що зумов-
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люється цільовою підготовкою фахівця та сприяє підви-

щенню мотивації пізнавальної діяльності студентів. 

Функції контролю. Згідно з концепцією Є.Й. Перов-

ського, Ю.К. Бабанського, М.Д. Ярмаченка, В.О. Онищука 

та інших, контроль виконує п'ять функцій: контролюючу 

(перевірну), навчальну, виховну, розвивальну та методичну. 

Форми педагогічного контролю – екзамени, заліки, 

колоквіуми, усне опитування, письмові контрольні роботи, 

захист курсових та дипломних робіт, звіт про результати 

практики [17], [18], [34], [37].  

Навчальний контроль можна поділити за призначен-

ням і характером на попередній, поточний, періодичний, 

рубіжний, програмований, підсумковий. 

Попередній контроль проводять, щоб визначити рі-

вень підготовленості студентів на початку нового навчаль-

ного року чи періоду. Результати цього контролю суттєво 

впливають на з'ясування початкової ситуації для подаль-

шої організації навчального процесу у вищому навчально-

му закладі, конкретизування, оптимізації та більш цілесп-

рямованого визначення його змістового компонента, об-

ґрунтування послідовності опрацювання розділів і частин 

навчальних предметів, визначення основних методів, форм 

і засобів його проведення та ін. [17], [30], [37]. 

Поточний контроль застосовують для перевірки і 

окремих студентів, і академічних груп, як правило, у по-

всякденній навчальній діяльності, насамперед, на планових 

заняттях. Викладач систематично спостерігає за навчальною 

роботою студентів, перевіряє рівень опанування програмно-

го матеріалу, формування практичних навичок та вмінь, 

їхньої міцності, а також виставляє відповідні оцінки за усні 

відповіді, лабораторні, контрольні роботи, практичне вико-

нання певних нормативів, дослідів, передбачених збірника-

ми нормативів і програмою навчальних дисциплін. 

Поточний контроль має виховний характер, бо спря-
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мований на стимулювання у студентів прагнення система-

тично самостійно працювати над навчальним матеріалом, 

підвищувати свій рівень знань, а також на вдосконалення 

педагогічної майстерності викладача. 

Періодичний контроль має системний, плановий і ці-

леспрямований характер. Він полягає у визначенні рівня та 

обсягу оволодіння знаннями, навичками і вміннями наприкі-

нці тижня, місяця, кварталу, півріччя, навчального року. Цей 

контроль здійснюють і у процесі планових занять (навчань), і 

в спеціально відведений час [17], [30], [37]. 

Рубіжний (тематичний, модульний, блоковий) ко-

нтроль знань є показником якості вивчення окремих розді-

лів, тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, пси-

хологічних і організаційних якостей студентів. Його за-

вдання - сигналізувати про стан процесу навчання студен-

тів для вживання педагогічних заходів щодо оптимального 

його регулювання. Якщо поточний контроль проводиться 

лише з метою діагностики першого рівня засвоєння, тобто 

рівня загального орієнтування у предметі, то рубіжний 

контроль дає можливість перевірити засвоєння отриманих 

знань через більш довгочасний період і охоплює більш 

значні за обсягом розділи курсу. Відповідно змінюється 

методика контролю, від студентів можна вимагати самос-

тійної конструктивної діяльності, а також виявити взаємо-

зв'язки з іншими розділами курсу. 

Рубіжний контроль може проводитись усно, письмо-

во, у вигляді контрольної роботи, тесту, колоквіуму.  

Програмований контроль – контроль за допомогою 

комп’ютерних програм, які забезпечують негайний зворо-

тний зв'язок між відповіддю студента і запрограмованим 

навчальним матеріалом, дають змогу відразу отримати 

інформацію про рівень відповіді [17], [30], [37]. 

Підсумковий контроль – визначає рівень реалізації 

завдань, сформульованих у навчальних програмах, планах 
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та інших документах, які регламентують освітній процес. 

Він охоплює і теоретичну, і практичну підготовку студен-

тів, проводять його, як правило, наприкінці зимового й 

літнього періодів навчання, під час спеціальних заходів 

перевірки [17], [18], [34], [37]. 

До підсумкового контролю належить семестровий 

контроль, який проводиться у формі семестрового іспиту, 

диференційованого заліку з конкретної навчальної дисци-

пліни. 

Семестровий іспит – форма підсумкового контролю 

з окремої навчальної дисципліни за семестр, що спрямова-

на на перевірку засвоєння теоретичного та практичного 

матеріалу. 

Семестровий диференційований залік – форма підсу-

мкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння 

студентами навчального матеріалу на підставі виконання 

студентами індивідуальних завдань. 

Семестровий залік – форма підсумкового контролю, 

що полягає в оцінюванні засвоєння студентами навчально-

го матеріалу на підставі виконаних ними певних робіт на 

семінарських, практичних, лабораторних заняттях. Семес-

тровий залік не передбачає обов'язкової присутності сту-

дентів за умови виконання ними всіх видів робіт, передба-

чених навчальним планом за семестр. 

Колоквіум – «мікрозалік» – це вид семінарського за-

няття, де опитування не добровільне, як на звичайному 

семінарі, а обов'язкове. Студентів заздалегідь попереджа-

ють про необхідність ретельної підготовки, про вимоги до 

відповіді. Відповіді на колоквіумах не можуть набувати 

форми дискусії. Функція колоквіуму – контрольне повто-

рення теми або розділу [17], [18], [34], [37]. 

Державну атестацію студентів здійснює держав-

на екзаменаційна (кваліфікаційна) комісія після завер-

шення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) 
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рівні або його етапі з метою встановлення фактичної від-

повідності рівня освітньої підготовки вимогам кваліфіка-

ційної характеристики [32]. 

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здій-

снює державна кваліфікаційна комісія, інших кваліфікацій 

– державна екзаменаційна комісія (ДЕК). Під контролем 

державних комісій студенти, які закінчують вищий навча-

льний заклад, складають державні іспити та захищають 

кваліфікаційні (дипломні) проекти (роботи). 

Складання державних іспитів та захист дипломних 

робіт (проектів) проводяться на відкритому засіданні ДЕК 

за участю принаймні половини її складу з обов'язковою 

присутністю голови комісії. Рішення державної комісії 

щодо оцінювання знань, продемонстрованих під час скла-

дання державного іспиту, захисту дипломного проекту 

(роботи), а також про присвоєння студенту-випускнику 

відповідного освітнього рівня (кваліфікації) виноситься 

ДЕК на закритому засіданні відкритим голосуванням зви-

чайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь 

у засіданні. За однакової кількості голосів, голос голови є 

вирішальним [18]. 

Студент, який не склав державний іспит або не захи-

стив дипломного проекту (роботи), допускається до повто-

рного складання іспитів чи захисту дипломної роботи про-

тягом трьох років після закінчення ВНЗ. 
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Глава 7 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ  

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ 

 

7.1 Стандартизація вищої освіти 

 

В.І. Байденко обґрунтовував положення про те, що 

процес стандартизації має правове підґрунтя, оскільки ста-

ндарт є: методом рефлексії суспільства відносно оновленої 

ролі освіти як сучасного соціокультурного проекту і соціа-

льної технології; фактором динамічного росту освіченості 

громадян на всіх ступенях, рівнях освіти; засобом прогнос-

тичного проектування національного освітнього продукту; 

напрямом демократизації освітньої політики і боротьби 

проти дискримінації в галузі освіти; шляхом підтримки 

освітнього розмаїття, варіативної і диверсифікаційної осві-

тньої практики; ключем до вирішення проблем об'єктиві-

зації контролю за результативністю освітніх систем і якос-

ті освіти тощо [58]. 

Освітній простір народжується стандартизацією че-

рез упорядковане різноманіття моделей освіти. Вона забез-

печує розумне різноманіття, що в свою чергу формує ро-

зумну цілісність системи вищої освіти шляхом заперечен-

ня необґрунтовано ліберального ставлення до компонентів 

вищої освіти, які відтепер детермінуються стандартами 

вищої освіти. 

Зауважимо, що стандартизація – це філософсько-

освітній та соціально-культурний феномен, шлях збере-

ження і упорядкування різнопланових освітніх технологій, 

підходів, способів, форм, методів та методик, що не лише 

не заперечує інновацій в освіті, але й навпаки сприяє їм, 

вивільняючи ресурси і час для педагогічної творчості [59]. 

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до 

змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчаль-
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них закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої 

освіти в межах кожної спеціальності [32]. 

У законі про вищу освіту подано визначення «стан-

дарту освітньої діяльності» та «стандарту вищої освіти». 

Стандарт освітньої діяльності – це сукупність міні-

мальних вимог до кадрового, навчально-методичного, ма-

теріально-технічного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової 

установи. Стандарти освітньої діяльності розробляються 

для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціаль-

ності з урахуванням необхідності створення умов для осіб 

з особливими освітніми потребами та є обов’язковими до 

виконання всіма вищими навчальними закладами незалеж-

но від форми власності та підпорядкування, а також науко-

вими установами, що забезпечують підготовку докторів 

філософії та докторів наук [32]. 

Стандарти вищої освіти використовуються для 

визначення та оцінювання якості змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових 

установ) [60], [61]. 

 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до 

освітньої програми: 

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ві-

дповідного ступеня вищої освіти; 

2) перелік компетентностей випускника; 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забез-

печення якості вищої освіти; 

6) вимоги до професійних стандартів (у разі їх наяв-

ності). 
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Освітній стандарт найчастіше розуміється у таких 

трьох умовних поділах: 

1) офіційний документ, який описує норми, правила, 

вимоги до освіти (в Україні, залежно від рівня органа чи 

організації, що затверджує стандарт, розрізняють державні, 

галузеві й стандарти освіти навчальних закладів); 

2) «рівень майстерності в опануванні та застосуванні 

змісту освіти» (Організація економічної співпраці та роз-

витку OECD);  

• «критерії, встановлені навчальним закладом для ви-

значення успішності студентів (Тезаурус ЮНЕСКО);  

• певний набір засобів навчання для реалізації змісту 

навчання (Всесвітня декларація з освіти для всіх 

ЮНЕСКО);  

• рівень освіти, який мають досягти учні за допомо-

гою спеціально розробленої програми, включаючи параме-

три місць навчання, норми забезпечення навчального про-

цесу, кваліфікаційні характеристики вчителів (Міжнародна 

доповідь з освіти ЮНЕСКО [1993р.]);  

• визначений рівень вимог та умов, згідно з якими 

оцінюється якість діяльності навчального закладу та які 

ставляться до навчальних програм у межах акредитації 

(Європейський центр вищої освіти);  

• критерій відповідності вимогам, або вимір компете-

нтності; мета, якої треба досягти, заплановані очікування з 

обраного напряму, рівні виконання певної діяльності (Мі-

жнародна енциклопедія освіти);  

• «сукупність норм, що визначають зміст вищої осві-

ти, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний 

термін навчання»; 

3) «засіб переосмислення на сучасному етапі цілей і 

змісту освіти»;  

• «рефлексія суспільства щодо призначення і ролі 

освіти»;  
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• «шлях підтримки освітньої різноманітності»;  

• «фактор динамічного зростання освіченості грома-

дян»; 

• «спосіб прогностичного проектування національно-

го освітнього продукту»;  

• «механізм парадигмального переоснащення освіти в 

межах національної освітньої культури»;  

• «напрям демократизації освітньої політики»;  

• «засіб підтримки загально-цивілізаційного рівня 

освіченості»;  

• «основа типологізації освітніх закладів за типами, 

видами і категоріями»;  

• «один із шляхів упорядкування академічного і профе-

сійного визнання документів про освіту» [61], [62], [63], [64]. 
 

С.Ф. Клепко аналізує національні освітні стандарти 

(переважно для середньої школи) як вияв компетентності 

культури і висловлює вагомі судження з приводу вищої 

освіти [58], [59]. Окреслимо деякі з них: 

1. Розробка стандартів вищої освіти в Україні прохо-

дить у руслі започаткованих в Європі процесів створення 

єдиного європейського освітнього простору, рекомендацій 

до нормативних вимог, сформульованих у Лісабонській та 

Болонській конвенціях, які головною умовою відповіднос-

ті систем освіти називають компетентність випускника 

ВНЗ. Отже, основною проблемою для України є чітке ви-

значення поняття кваліфікацій і їх оновлення, що має ре-

презентувати знання та компетенції, необхідні сучасній 

молодій людині. 

2. Проблема національних освітніх стандартів розв'я-

зується на перетині трьох сфер суспільства: 
 стану знання (які конкретно інформаційні одиниці 

потрібно ввести в зміст освіти, щоб формувати особис-

тість, релевантну сучасному світові?); 
 людських ресурсів (що суспільство може очікувати 
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від студентів за нинішньої ситуації та якості людських ре-

сурсів?); 
 економіки освіти (яким чином і в якому обсязі сус-

пільство має витрачати гроші на освіту?). 

3. Ознаками хороших стандартів є їх (за німецькою 

версією предметність, сфокусованість, кумулятивність, 

обов'язковість для всіх, диференційованість, зрозумілість, 

здійсненність; особистісний смисл та практична орієнта-

ція, пізнавально-світоглядний, виховний та розвиваючий 

потенціал, здатність розвантажити зміст освіти та забезпе-

чити її доступність, зрозумілість. 

4. «Факт» – як інформаційна одиниця – це найважли-

віший метамовний категорійний класифікатор, який не 

знаходить належної уваги в сучасних освітніх стандартах. 

«Ступінь освоєння людиною своєї «сродної» діяльності, 

тобто кваліфікацію, можна характеризувати не тільки і 

навіть не стільки тим, що вона може сама отримувати ці 

одиниці (у тому числі нові знання), скільки тим, чи розуміє 

вона їх будову, чи може дати їм оцінку, проводити їх «роз-

бір» тощо. Відомо, що некритичне сприйняття деяких тве-

рджень як фактів обмежує можливості нових рішень». 

5. Мінімальність освітнього стандарту – це не рівень 

посередності, «це та сума знань і компетенцій, яка необ-

хідна суспільству для збільшення його ВВП у кілька, а 

краще в десять разів. Освітній стандарт – не те, що всі мо-

жуть досягти, а те, чого потрібно всім досягти!» 

Учені (Ж.В. Таланова, М.В. Кравчук та ін.) вважають, 

що стандарти вищої освіти визначають [59]:  

• зміст вищої освіти як зумовлену цілями та потреба-

ми суспільства систему знань, умінь і навичок, професій-

них, світоглядних і громадянських якостей, що має бути 

сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив 

розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури 

та мистецтва; 
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• зміст навчання, тобто структуру, зміст і обсяг на-

вчальної інформації, засвоєння якої забезпечує людині 

можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації; 

• засоби діагностики якості вищої освіти – стандарти-

зовані методики для кількісного та якісного оцінювання 

досягнутого рівня сформованості знань, умінь і навичок, 

професійних, світоглядних та громадянських якостей; 

• нормативні терміни навчання – терміни навчання за 

денною (очною) формою, необхідні для засвоєння норма-

тивної та вибіркової частин змісту навчання [59]. 

 

 

7.2 Принципи та завдання стандартизації  

вищої освіти 
 

До основних принципів стандартизації вищої освіти 

належать [58], [61]:  

• Цілеспрямованість – послідовна реалізація вимог 

законодавчих актів України за всіма компонентами норма-

тивного і навчально-методичного забезпечення підготовки 

фахівців потрібного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

• Прогностичність, тобто передбачення здатності за-

своєння змісту фахового навчання студентом, а також фо-

рмування такого змісту вищої освіти, що забезпечує здат-

ність майбутнього фахівця вирішувати перспективні за-

вдання професійної діяльності. 

• Діагностичність – забезпечення можливості вимі-

рювання рівня відповідності освітньої та професійної під-

готовки вимогам, що визначаються в освітньо-професійних 

програмах, освітньо-кваліфікаційних характеристиках. 

На основі аналізу ряду джерел, можна виділити такі 

рівні завдань стандартизації вищої освіти: 

1. Завдання стандартизації вищої освіти на глобаль-

ному рівні: створити умови для підтримання світового по-
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рядку; забезпечити становлення інформаційного суспільс-

тва; розробити загальновизнаний міжнародний стандарт 

розробки стандартів. 

2. Завдання стандартизації на регіональному (євро-

пейському) рівні: забезпечити створення єдиного європей-

ського освітнього простору; підвищити конкурентоспро-

можність європейського освітнього ринку та європейсько-

го ринку праці; створити умови мобільності науковців, 

викладачів, студентів, а також висококваліфікованої робо-

чої сили. 

3. Завдання стандартизації на національному (всеук-

раїнському) рівні: гарантувати право кожного громадянина 

на якісну і доступну освіту; забезпечити реалізацію загаль-

нодержавних пріоритетів розвитку; сприяти підвищенню 

міжнародного авторитету української держави. 

4. Завдання стандартизації на галузевому рівні: вери-

фікувати стандарти вищої освіти практикою певної галузі; 

забезпечити кореляцію підготовки фахівців різними ВНЗ в 

межах однієї галузі; сприяти взаємопроникненню практики 

різних галузей. 

5. Завдання стандартизації на рівні вищих навчальних 

закладів: гарантувати автономію ВНЗ; забезпечити гармонію 

традицій та інновацій у ВНЗ; оптимізувати використання 

матеріальних, інтелектуальних і часових ресурсів [61]. 

Звісно, цей поділ досить умовний, тому що будь який 

поділ в нелінійній парадигмі приречений на обмеженість, 

адже стандартизація на рівні університету не завершуєть-

ся, вона має свої особливості і на таких «підрівнях»  як 

інститут/факультет, кафедра й так далі, до елементарної 

структурної одиниці – особистості викладача та студента. 

Структуру системи вищої освіти створюють такі 

стандарти: державний стандарт вищої освіти; галузеві 

стандарти вищої освіти; стандарти вищої освіти ВНЗ. Вони 

є основою оцінки якості вищої освіти та професійної під-
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готовки осіб незалежно від форм здобуття освіти (денна, 

вечірня, заочна, дистанційна, екстернат).  

Отже, стандарт вищої освіти – це офіційний доку-

мент; академічна і соціальна норма; міжнародний освітній 

феномен; масштабний соціокультурний проект, що охоп-

лює всі ланки освіти. Тоді як стандартизація – це шлях 

збереження і упорядкування різнопланових освітніх техно-

логій та підходів, що сприяє інноваційним процесам в 

освіті та забезпечує її якість. Це фактор прозорості, конт-

рольованості і критерій об’єктивної оцінки результативно-

сті як цілих освітніх систем, так і окремих технологій у 

вищій освіті.  

Рівень якості освіти, який забезпечує її стандартиза-

ція, є основним показником, що враховується при ліцензу-

ванні та державній акредитації закладів освіти, нострифі-

кації документів про освіту інших країн, атестації науково-

педагогічних кадрів, проведенні сертифікації фахівців, 

встановленні рейтингу вищих навчальних закладів. 

 

 

7.3 Інтенсифікація навчального процесу у ВНЗ 

 

Пошуки тих чи тих напрямів і підходів до удоскона-

лення організації навчання у вищих навчальних закладах 

зумовлюються потребами та особливостями суспільно-

економічного розвитку. Упродовж століть суспільство за-

довольняв екстенсивний (від лат. extensivius – розширю-

ючий), пов'язаний з кількісним (а не якісним) збільшенням, 

розширенням, поширенням підхід до організації навчання 

[25]. Екстенсивний підхід передбачає досягнення бажаних 

результатів за рахунок кількісних чинників (збільшення 

термінів навчання у ВНЗ, кількості годин на вивчення 

окремих навчальних дисциплін тощо). На певних етапах 

історичного розвитку такий підхід задовольняв потреби 
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суспільства, але з часом вичерпав свої можливості [3].  

З розвитком науки, збільшенням обсягу інформації, 

ускладненням виробничих технологій, актуалізацією про-

блеми продукування інтелектуального багатства виникає 

необхідність інтенсифікації (від фр. intensification, від лат. 

intensio – напруження, зусилля і facio – роблю; посилення, 

збільшення напруженості, продуктивності, дієвості навча-

льного процесу) [25]. Інтенсифікація навчання передбачає 

досягнення бажаних результатів за рахунок якісних чин-

ників, тобто шляхом напруження, більш ефективного ви-

користання розумових можливостей особистості.  

Адже у процесі традиційного навчання в рамках ексте-

нсивних підходів можливості мозку людини використову-

ються лише на 15-20%. Тому ефективніше використання мо-

жливостей всіх учасників навчального процесу – найперша 

передумова його інтенсифікації. Треба зважати на низку 

чинників, які у єдності та взаємозв'язку можуть забезпечити 

інтенсивність, а отже, й ефективність навчання. Це, зокрема: 

 організація навчального процесу на науковій основі 

з погляду розуміння сутності навчання, його рушійних сил, 

логіки навчального процесу, форм, методів і засобів на-

вчання; 

 забезпечення високого рівня психолого-

педагогічної підготовки науково-педагогічних кадрів; 

 оптимізація змісту навчального матеріалу з погляду 

вікових та індивідуальних можливостей студентів; 

 гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного 

процесу на всіх його етапах; 

 створення належних санітарно-гігієнічних умов для 

навчання (харчування, дотримання вимог повітряного, сві-

тлового, теплового режимів, гігієни розумової праці); 

 широке використання технічних засобів навчання, і 

передусім комп'ютерної техніки; 

 професійне володіння викладачами педагогічними 
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технологіями і педагогічною технікою; 

 забезпечення належного соціально-економічного 

статусу викладачів у суспільстві. 

Інтенсифікація навчального процесу здійснюється 

шляхом впровадження нових концепцій, технологій та ме-

тодик, про деякі з них йшлося у попередніх главах посіб-

ника (концепції проблемного навчання і індивідуально-

орієнтованого, технології дистанційного й модульного на-

вчання). Тепер розглянемо методики та методи, які забез-

печують інтенсифікацію навчального процесу. Залежно від 

застосовуваної дидактичної технології можна одержати 

різний розвивальний і виховний ефект. Так, систематично 

застосовуючи прогресивні методи активізації пізнавальної 

діяльності, що дозволяють включати здобувачів вищої 

освіти у процес творчого засвоєння знань, можна сприяти 

розвитку їх творчих здібностей [13].  

Дослідження відомих вчених (Ю.С. Арутюнов, 

Ю.К. Бабанський, А.А. Балаєв, Н.В. Борисова, А.А. Верби-

цький, А.І. Дьомін, П.Г. Лузан, П.М. Олійник, І.П. Підла-

сий, С.А. Табрусевич та ін.) підтверджують, що імператив-

на педагогіка повинна бути замінена педагогікою співпраці 

й розвитку, в основі якої лежить розуміння особистості 

здобувача вищої освіти; це засіб розвитку індивідуальних 

якостей суб'єкта за допомогою знань, умінь, навичок і 

компетенцій [54].  
 

Методики активного навчання. Вони отримали свою 

назву завдяки тому, що в них істотно змінюються і роль ви-

кладача (замість ролі інформатора – роль менеджера), і роль 

студентів (інформація – не мета, а засіб для оволодіння діями 

і операціями професійної діяльності) [13], [37], [54]. 

В основу, створеною Н.В. Борисовою класифікації ме-

тодик активного навчання, було покладено дві ознаки: наяв-

ність моделі (предмета або процесу діяльності) і наявність 
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ролей (характер спілкування студентів) (див. рис. 7.1). 
 

 
 

Рис. 7.1 – Класифікація методів активного навчання 
 

За ознакою відтворення (імітації) контексту профе-

сійної діяльності, її модельного уявлення в навчанні всі 

методи активного навчання поділяються на неімітаційні та 

імітаційні. 

Неімітаційні методи не припускають побудови мо-

делей явища, процесу або діяльності здобувачів вищої 

освіти. Активізація досягається за рахунок відбору про-

блемного змісту навчання, використання організаційної 

процедури ведення заняття, застосування технічних засо-

бів і забезпечення діалогічних взаємодій викладача і здо-

бувачів вищої освіти. 

До неімітаційних форм і методів належать проблемні 

лекції, семінар-дискусії з «мозковою атакою» або без неї, 

виїзні практичні заняття, програмоване навчання, курсові, 

дипломні роботи, стажування без виконання посадової 

ролі. Ці методи навчання створюють можливості не тільки 

передавати певну інформацію здобувачам вищої освіти, 

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ 
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але і створювати умови для розвитку деяких як загальних, 

так і професійних навичок і вмінь. 

В основі імітаційних методів лежить імітаційне або 

імітаційно-ігрове моделювання, тобто відтворення в умо-

вах навчання з тією або іншою мірою адекватності проце-

сів, що відбуваються в реальній системі. Побудова моде-

лей і організація роботи здобувачів вищої освіти з ними, 

дають можливість відобразити в навчальному процесі різні 

види професійного контексту й формувати професійний 

досвід в умовах квазіпрофесійної діяльності [17], [34], [37]. 

Відповідно до другої ознаки класифікації – наявності 

ролей – передбачається ігрова процедура в роботі з модел-

лю, тобто спілкування студентів між собою і з викладача-

ми в процесі імітації. За цією ознакою всі імітаційні мето-

ди поділяються на ігрові й неігрові.  

Розглянемо спочатку неігрові форми і методи, які 

представлено великою групою конкретних ситуацій. З пог-

ляду професійної діяльності ситуація – це сукупність вза-

ємозв'язаних фактів, явищ і проблем, що характеризують 

конкретний період або подію в діяльності організації, які 

вимагають від її керівників відповідних рішень, розпоря-

джень та інших активних дій. 

 

Метод аналізу конкретних ситуацій полягає у ви-

вченні, аналізі й ухваленні рішень у виниклій або гіпоте-

тичній ситуації, яка може виникати при певних обставинах 

в конкретній організації в той або інший момент. Аналіз 

конкретної ситуації – це глибоке і детальне дослідження 

реальних або штучних обставин, яке виконується для того, 

щоб виявити її характерні властивості. Цей метод розвиває 

аналітичне мислення слухачів, системний підхід до вирі-

шення проблеми, дозволяє виділяти варіанти правильних і 

помилкових рішень, вибирати критерії знаходження опти-

мального рішення, вчитися встановлювати ділові і профе-
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сійні контакти, ухвалювати колективні рішення, усувати 

конфлікти [13], [18]. 

За навчальною функцією розрізняють чотири види 

ситуацій: ситуація-проблема, в якій студенти знаходять 

причину виникнення описаної ситуації, визначають і вирі-

шують проблему; ситуація-оцінка, в якій студенти дають 

оцінку ухваленим рішенням; ситуація-ілюстрація, в якій 

студенти одержують приклади з основних тем курсу на 

підставі розв'язаних проблем; ситуація-вправа, в якій сту-

денти вправляються у вирішенні нескладних задач, вико-

ристовуючи метод аналогії. 

За характером викладу і метою розрізняють такі 

види конкретних ситуацій: класичну, «живу», «інцидент», 

розбір ділової кореспонденції, дії за інструкцією. Вибір 

виду конкретної ситуації залежить від багатьох чинників, 

таких як характер мети, вивчення теми, рівень підготовки 

слухачів, наявність ілюстративного матеріалу й технічних 

засобів навчання, індивідуальний стиль викладача та ін.  

До ігрових імітаційних методів належать: стажування 

з виконанням посадової ролі, імітаційний тренінг, розігру-

вання ролей, ігрове проектування, дидактична гра. 

Стажування з виконанням посадової ролі – форма і 

метод активного навчання контекстного типу, за якою 

«моделлю» виступає сама дійсність, а імітація зачіпає в 

основному виконання ролі (посади). Головна умова стажу-

вання – виконання під контролем організатора певних дій в 

реальних виробничих умовах. За способом організації ро-

боти студента-стажиста з виконанням посадової ролі ста-

жування належить до індивідуальних методів навчання. 

Воно забезпечує якнайповніше наближення процесу на-

вчання до виробництва [34]. 

Імітаційний тренінг припускає відпрацювання пев-

них спеціалізованих навичок і вмінь при роботі з різними 

технічними засобами і пристроями. В цьому випадку імі-
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тується ситуація, обстановка професійної діяльності, а як 

«модель» виступає сам технічний засіб (тренажери, робота 

з приладами і т.д.). Професійний контекст тут відтворю-

ється як за допомогою предмета діяльності (реального тех-

нічного засобу), так і шляхом імітації умов його застосу-

вання [18], [34]. 

Розігрування ролей (інсценування) є ігровим способом 

аналізу конкретних ситуацій, в основі яких лежать про-

блеми взаємостосунків в колективі, проблеми вдоскона-

лення стилю й методів керівництва. Цей метод активного 

навчання контекстного типу спрямований на розвиток по-

ведінкових умінь як професійного, так і соціального харак-

теру і припускає введення певних елементів театралізуван-

ня, оскільки представлення ситуації, її аналіз й ухвалення 

рішень здійснюються в особах. Як матеріал для розігру-

вання ролей беруть, як правило, типові професійні ситуа-

ції, навички або уміння, тобто відбувається відпрацювання 

дій гравців в заданих наочно-соціальних умовах. Розігру-

вання ролей – більш простий, ніж дидактична гра, метод 

навчання за характером імітованої ситуації, кількістю ді-

йових осіб, однозначністю ухвалення рішення, контролем 

ситуації і поведінкою дійових осіб з боку викладача, три-

валістю заняття. 

Ігрове проектування є практичним заняттям, суть 

якого полягає в розробці інженерного, конструкторського, 

технологічного та інших видів проектів в ігрових умовах, 

що максимально відтворюють реальність. Цей метод відрі-

зняється високим ступенем поєднання індивідуальної і 

сумісної роботи студентів. Створення загального для групи 

проекту вимагає, з одного боку, знання кожним технології 

процесу проектування, а з іншого – умінь вступати в спіл-

кування і підтримувати міжособистісні стосунки з метою 

вирішення професійних питань. Ігрове проектування може 

перейти в реальне проектування, якщо його результатом 
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буде вирішення конкретної практичної проблеми, а сам 

процес буде перенесений в умови діючого підприємства 

[34], [37]. 

Дидактична гра є складним багатоплановим явищем, 

вивченням якого займаються нині представники різних 

наук: економіки, управління, педагогіки, психології та ін-

ших. Є численні теоретичні розробки з окремих питань і 

великий практичний досвід, проте єдиної точки зору на 

дидактичну гру немає. У психології гра – це форма діяль-

ності в умовних ситуаціях, спрямована на відтворення і 

засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в соціально 

закріплених способах здійснення наочних дій, в предметах 

науки і культури. Гра акумулює в собі елементи різних 

форм і методів навчання (конкретну ситуацію, розігруван-

ня ролей, дискусію та ін.) [23], [34].  

Використання в навчальному процесі методик актив-

ного навчання є важливою складовою інтенсифікації на-

вчального процесу у ВНЗ і забезпечує високу якість засво-

єння навчального матеріалу, сприяє розвитку логічного 

мислення, творчих здібностей та активного мотивованого 

процесу засвоєння знань. 
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Глава 8 

ВИМІРЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ  

У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

8.1 Теоретико-методологічні засади  

вимірювання знань  

 

Поняття "вимірювання" неоднозначно трактується в 

різних галузях знань. Так, визначення, використовуване у 

фізиці, технічних науках, яке, наприклад, наводить 

Н.М. Розенберг, не відповідає у багатьох ситуаціях суті вимі-

рювання в педагогіці: "виміряти величину – означає знайти 

відношення окремої вимірюваної величини до іншої однорі-

дної величини, прийнятої за одиницю» [65], [66].  

Вимірювання – це приписування оцінок результатами 

спостережень у відповідності з певною системою, такий як, 

наприклад, тест. Основними критеріями оцінки адекватності 

тесту як вимірювального інструмента є надійність (сталість 

результатів вимірювань) і валідність (обґрунтованість висно-

вків, отриманих з результатів тесту) [67]. 

Особливість філософського змісту вимірювання, як 

вказує М. Е. Омельяновський, полягає в тому, що категорія 

"окреме" стає представником своєї протилежності – кате-

горії "загальне" у рамках відношення речей за цією загаль-

ною ознакою. Існування однієї лише окремої форми виміру 

абсолютно недостатньо. Відсутність загальної форми не 

дозволяє порівняти властивості цієї речі з властивостями 

іншої речі за цією ж ознакою [65]. 

Еволюція поняття «вимірювання» простежується в 

роботах А. М. Арсеньєва, М. О. Данилова, Л. Б. Ітельсона, 

Л. І. Катаєвої, Н. М. Розенберга, В. П. Симонова, М. Б. Че-

лишкової, В. Д. Шадрікова та ін. Так, якщо на початку на-

укової діяльності в Л.Б. Ітельсона [66] виміряти – означає 

визначити якусь реальну величину, то згодом автором ви-
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значення уточнюється і вимір розглядається як побудова 

своєрідної функціональної залежності, в якій аргументами 

є величини, а функціями – числа, що означають їх.  

Філософсько-педагогічний аспект проблеми освітніх 

вимірювань заснований на тому, що вона є міждисциплі-

нарною: філософсько-соціально-педагогічною і логіко-

математико-статистичною. Філософсько-педагогічною її 

можна вважати тому, що вирішення проблеми залежить від 

використання досягнення наук, що відносяться традиційно 

до філософських, - це сама філософія і логіка. Соціально-

педагогічною вона являється, тому що в ній містяться 

ознаки, властиві громадським проблемам, таким як вплив 

результатів тестового контролю на соціум – учнів, студен-

тів і їх найближче середовище, на залежність освіти від 

якості тестів, від рівня педагогічної культури, від ціннос-

тей суспільства тощо. Філософський елемент в теорію 

освітніх вимірювань вносить тезу про неминучість погрі-

шності вимірювань. Критики часто апелюють до цієї тези 

як до обґрунтування принципової погрішності тестів щодо 

точності вимірювань. При цьому забувається, що формою 

подолання цього філософського скепсису є теза про мож-

ливість наближеного вимірювання з досить прийнятною 

точністю. Застосування на практиці останньої тези дозво-

лило отримати, наприклад, у фізиці ті фундаментальні ре-

зультати, якими ця наука по праву гордиться [68]. 

Методологічне обґрунтування якості освітніх вимі-

рювань охоплює два рівня знань:  

1) теорію організації процесу вимірювань; 

2) питання наукового обґрунтування цього процесу.  

У зарубіжних країнах добре розроблена математико-

статистична теорія тестів, але недостатньо досліджена пе-

дагогічна теорія тестів. Головна причина цього – неабияка 

доля прагматизму і технократизму, властива американсь-

кому підходу до тестування.  
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Вітчизняні вчені (А.М. Арсеньєв, М.О. Данилов, 

Л.Б. Ітельсон, Л.І. Катаєва, Н.М. Розенберг, Л.С. Смолінчук, 

В.П. Симонова, М.Б. Челишкова, В.Д. Шадріков та ін.) в 

останні десятиліття досліджують завдання узгодження теоре-

тичних конструкцій з емпіричними результатами, для чого 

набули необхідності методи, що дозволяють це робити без 

помітної втрати якості такого узгодження. Тести, в наш час є, 

мабуть, найбільш розвиненою в науковому відношенні части-

ною методичного арсеналу педагогіки, що дозволяє адекват-

но скріплювати теорію з емпірикою, згідно з такими відоми-

ми стандартами якості інформації, як критерії надійності та 

валідності. Звісно, для практичної розробки методів освітніх 

вимірювань знань однієї тільки теорії недостатньо, потрібна 

розробка методології освітніх вимірювань [66], [69], [70].  

Методологія – це система загальних і часткових ме-

тодів наукового дослідження. У довідковій літературі вона 

визначається як система принципів і способів організації 

теоретичної та практичної діяльності, а також вчення про 

цю систему [65].  

Методологію освітніх вимірювань можна визначи-

ти як вчення про основні положення, форми, методи, 

принципи наукового дослідження та організації ефективної 

практики в розробці показників якості підготовленості 

студентів і показників педагогічної діяльності, одним із 

основних завдань якої розробка критеріїв ефективності та 

якості освітніх вимірювань. 

Значне розширення сфери застосування кількісних ме-

тодів призвело до зростання інтересу до методологічних 

проблем вимірювання. Важливість подальшого детального 

дослідження гносеологічної функції вимірювання не тільки в 

точних, але й у суспільно-гуманітарних науках, необхідність 

створення нової досконалої теорії вимірювань підкреслено в 

роботах К. Берки, П.В. Бріджмена, М.Б. Вільницького, 

В. Гейзенберга, Г. Гоуда, Ф.М. Канака, А. Лебега, Р.Б. Лінд-
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сея, Л.А. Сени та ін. [70]. 

Так, В. Гейзенберг та Ф.М. Канак підкреслюють, що 

особливу цінність набуває вивчення процесу вимірювання 

в теоретичній фізиці, де результати вимірювання виступа-

ють своєрідною ланкою, яка об'єднує емпіричне та теоре-

тичне знання. Проблема вимірювання як методологічна 

проблема розглянута в роботах дослідників (М. Ф. Маліко-

ва, М. І. Тюріна, М. Г. Назарова, П. П. Орнатського та ін.), 

які аналізували її спираючись на метрологію – науку про 

вимірювання. Гносеологічній функції приладу, який бере 

участь в процесі вимірювання, фіксує вимірювану величи-

ну та здійснює вплив на сенсорний апарат людини-

дослідника, присвячено роботи В.А. Масько, В.П. Брансь-

кого, О.А.Мельникова, Л.М. Гутнера та інших учених. 

Стосовно освітніх вимірювань «приладом» вимірювання 

слугує тестове завдання (письмове або комп’ютерне) або 

інше унормоване завдання для перевірки знань [68]. 

У процесі історичного розвитку поняття «освітнє ви-

мірювання» (від англ. Educational measurement) зазнало 

значних змін. Цей науковий напрям виник на початку XX 

століття, тести виникли дещо пізніше, тоді критеріями де-

маркації тесту від інших форм оцінювання слугувала наяв-

ність в його структурі таких понять як: завдання, зміст, 

форма, труднощі, рівень, система, структура, якість. Саме 

на цьому етапі, на думку В. С. Аванесова [71], [72] можна 

сформулювати сукупність взаємопов'язаних понять основ-

них, вихідних і похідних, що сприяють розвитку тестів в 

найбільш перспективних напрямах:  

 розвиток теорії освітніх вимірювань і, зокрема, ла-

тентно-структурного аналізу в педагогіці; 

 використання системних понять в теорії тестів,  

 розробка критеріїв обґрунтування якості тестів. 

В Україні, теорія тестування та освітніх вимірювань 

набула розвитку тільки в останні двадцять років [73], [74], 
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[75], [76], [77] проте ситуація залишається складною: уда-

вана простота створення тестів і зрослий попит на них по-

родили безліч неякісних матеріалів, званих "тестами" або 

через незнання, або в силу укоріненої звички називати речі 

не своїми справжніми іменами. 

Зусиллями багатьох учених воно досягло з тієї пори 

помітних успіхів. Серед зарубіжних авторів, які зробили ба-

гато корисного для розвитку Educational Measurement - 

A. Anastasi, A. Birnbaum, W. Brown, L.J. Cronbach, R.L. Ebel, 

R. Fisher, R. Glezer, J.P. Guilford, H. Gulliksen, L.L. Guttman, 

R. Hambltone, P. Horst, G.F. Kuder, R. Linn, J. Loevinger, 

F.M. Lord, W. Masters, J. Nitko, J. Nunnally, G. Rasch, 

M.W. Richardson, G. Sax, C. Spearman, M. Stone, 

E.L. Thorndike, R.L. Thorndike, D. Weiss, W. Wiersma і 

S.G. Jurs, B.D. Wright і багато інших [78-86].  

Процес освітніх вимірювань складається із сукупнос-

ті операцій, що дозволяє одержати кількісні або якісні оці-

нки вимірюваних характеристик. Правильна організація 

процесу освітніх вимірювань дозволяє уникнути порушення 

стандартизованих умов проведення, обробки, аналізу й ін-

терпретації результатів, надає обґрунтованість і точність 

одержуваним оцінкам. Наведені компоненти процесу вимі-

рювання мають свої аналоги в традиційному контролі, де ці 

процедури носять інтуїтивний характер і ґрунтуються на ем-

піричному досвіді педагога. При тестуванні кожен компо-

нент проходить процес аналізу й наукового обґрунтування 

якості, що базується на теорії освітніх вимірювань. Це важ-

ливо при підсумковому контролі, результати якого пов'язані 

із прийняттям важливих адміністративних рішень при атес-

тації випускників або оцінці ефективності діяльності навча-

льних закладів. Тоді об'єктом вимірювання стають знання, 

уміння, навички (далі ЗУН) й компетенції, які інколи уза-

гальнюють терміном «навчальні досягнення», структуру й 

рівень сформованості яких порівнюють із вимогами навчаль-
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них програм при прийнятті атестаційних рішень [72]. 

Існування помилок при вимірюванні і оцінювані ЗУН і 

компетенцій, зумовлюються змінними вимірювання. Тому, 

доцільно говорити про надійні або ненадійні способи освіт-

ніх вимірювань, де надійність характеризує ступінь стійкості 

(повторюваності) і точності результатів вимірювання. Інша 

характеристика якості результатів освітніх вимірювань нази-

вається валідністю, загалом її трактують, як адекватність ем-

піричних результатів поставленій меті вимірювання. 
Отже, поняття «освітні вимірювання» має багато тра-

ктувань залежно від специфіки галузі науки, яка досліджує 
цей феномен, проте, для педагогіки й практики освіти при-
йнятною може бути тільки педагогічна теорія вимірювання 
та її визначення. Всі інші можуть бути тільки додатково 
інформативними. Відтак, освітні вимірювання можна 
визначити як процес відображення числами рівнів прояву 
якостей особистості або знань, умінь і навичок, що викли-
кають інтерес; це практична освітня діяльність, яка має 
на меті отримання об'єктивних і інформативних оцінок 
рівня поточної і підсумкової успішності студентів.  

 
 

8.2 Роль тестового контролю у системі  

вимірювання знань студентів 
 
У широкому значенні тестовий контроль, або тесту-

вання, як термін означає сукупність процедурних етапів пла-
нування, складання і випробування тестів, обробки та інте-
рпретації результатів проведення тестового контролю; у 
вузькому значенні – використання і проведення тесту [67].  

Тест – це, насамперед, інструмент оцінювання, вико-
ристання якого повинно точно указувати галузь і рівень 
знань або незнань студентів [70].  

Основним призначенням тестування у вищій школі є: 
вимірювання підготовленості майбутнього фахівця до про-
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фесійної діяльності та зрушень у формуванні готовності до 
її здійснення; відстеження динаміки навчальних досягнень 
студентів і моніторинг ефективності навчально-виховного 
процесу; встановлення рейтингу успішності студентів; са-
моаналіз засвоєних знань, умінь і навичок (ЗУН) тощо. 

Виходячи з цього провідними функціями тестування 
слід вважати: діагностичну, контрольну (функцію контро-
лю), навчальну, організаційну та виховну. Розкриваючи роль 
тестування в процесі контролю якості навчання, неможливо 
оминути доволі важливе питання: на який рівень сформова-
ності знань і вмінь повинні бути зорієнтовані ті чи інші тести, 
щоб під час контролю визначити у студентів потрібний рі-
вень якості і зіставити його з вимогами (еталоном). До того 
ж, знання вказаних рівнів вкрай потрібно при конструюванні 
і складанні тестових завдань, тестів за формою і змістом, ко-
ли в межах конкретного виду контролю встановлюється кон-
кретний відсоток питань або завдань того чи іншого рівня 
складності. А орієнтиром рівня складності як раз і виступа-
ють рівні сформованості знань і вмінь [71], [74]. 

Світовою практикою в галузі освіти доведено, що ре-
алізація сучасних навчальних технологій неможлива без 
процедури тестування, оскільки тестування є найбільш 
ефективною формою створення оперативного та надійного 
зворотного зв'язку в організації та управлінні навчальним 
процесом; дає можливість об'єктивно оцінити рівень знань, 
вмінь, навичок та якості знань студентів, максимально 
зменшити фактор суб'єктивності; організувати самостійну 
роботу студентів. Тестування менше, порівняно із тради-
ційними формами контролю знань, навантажує психологі-
чно як студентів, так і викладачів. 

Розглянемо переваги педагогічного тестування перед 
традиційними методами контролю знань [69], [74]: 

1. Більш висока об'єктивність контролю. В оцінці, 
що виставляється на основі традиційних методів контро-
лю, істотним є суб'єктивний компонент. Якщо тест досить 
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якісний, то вплив суб'єктивних факторів виключається то-
му одержана оцінка може розглядатися як об'єктивна. 

2. Більш диференційована оцінка. Результати тесту-
вання, завдяки особливій організації тестів, можуть бути 
представлені, якщо необхідно, в шкалах, що містять багато 
градацій оцінки, що забезпечує більш високу точність вимі-
рювань навчальних досягнень порівняно з традиційними 
методами контролю, які користуються чотирибальною шка-
лою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

3. Більш висока ефективність. Тести можна одночас-
но проводити на великих групах студентів. Обробка ре-
зультатів для отримання остаточних оцінок проводиться 
легше і швидше, ніж, скажімо, перевірка контрольних ро-
біт. Особливо велика економія часу, коли у формі тесту-
вання проводяться іспити. 

Можна виокремити як позитивні, так і негативні чин-
ники впровадження тестування в системі вищої освіти, які 
значною мірою впливають на діяльність науково-
педагогічних працівників і на їх відношення до тестування 
(Див. рис. 8.1).  

Досягнення обґрунтованого висновку про знання 
студентів на основі змісту тесту є головною метою тесто-
логії – науки про розробку якісних тестів і їхньому ефек-
тивному застосуванні. 

Звичайно, у тестування як методу контролю є і свої 
обмеження [70], [71]. Найлегше за допомогою тестів переві-
ряти оволодіння просто організованим навчальним матеріа-
лом. Перевірка глибинного розуміння предмета, оволодіння 
стилем мислення, властивим досліджуваної дисципліни, за 
допомогою тестів складна, але можлива. Відсутність безпо-
середнього контакту зі студентом, з одного боку, робить 
контроль більш об'єктивним, але з іншого боку, підвищує 
ймовірність впливу на результат інших випадкових факто-
рів. Подолати ці недоліки допомагає правильно організова-
на дидактична система оцінки якості навчання, в якій тести 
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займають належне місце. Найкращий ефект дає поєднання 
застосування тестових і традиційних методів контролю.  

 

 
Рис. 8.1 – Позитивні і негативні чинники впровадження  

тестування в систему вищої освіти 

Позитивні Негативні 

- результати тестового контролю 

мають об’єктивний характер, 

відображають реальні досягнення 

студентів у засвоєнні навчального 

матеріалу;  

- висока технологічність методу 

тестового оцінювання;  

- застосування тестової перевірки 

знань дає можливість унормувати 

процес контролю, використовува-

ти комп’ютерну техніку, сучасні 

педагогічні технології навчання 

тощо; 

- сприяє широкому охопленню 

всіх студентів зі значним заоща-

дженням навчального часу (міні-

мізація часу випробування водно-

час із збільшенням кількості ви-

пробовуваних, безпосереднє і 

опосередковане пред`явлення 

тестів тощо); 

- сприяє здійсненню контролю 

самостійної роботи студентів, 

створює умови для самооціню-

вання досягнень; 

- стандартизована процедура 

вимірювання знань та аналізу 

результатів встановленню якості 

освіти та уможливлюють її моні-

торинг;  

- можливе багаторазове повторен-

ня умов перевірки для з’ясування 

змін у рівні підготовки. 

- трудомісткість процесу конс-

труювання тесту і необхідність 

спеціальної підготовки розроб-

ників тестів; 

- не виключена можливість 

вгадування правильної відпові-

ді для окремих форм тестових 

завдань; 

- постановка неадекватних 

сутності тестування цілей, 

таких, наприклад, як подолання 

корупції в освіті чи забезпечен-

ня справедливого доступу до 

вищої освіти тощо; 

- недостатня теоретична та 

методична база педагогічних 

тестів і як наслідок – неточнос-

ті у вимірюваннях або перекру-

чування результатів; 

- складність перевірки рівня 

сформованості професійних 

умінь, професійного мислення 

майбутнього фахівця; 

- відсутність досвіду прохо-

дження тестування у випробу-

ваних. 
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Таким чином, педагогічне тестування займає ключо-

ву позицію в загальній системі якості освітнього процесу у 

ВНЗ. При його правильній організації та навчанні викла-

дацького складу, педагогічне тестування допомагає викла-

дачеві критично оцінити свої успіхи, дозволяє отримати 

інформацію про те, як відбувається оволодіння студентами 

навчальним матеріалом, які елементи навчального процесу 

недостатньо ефективні, які коригувальні заходи слід внес-

ти у зміст і форму пізнавальної діяльності студентів. 

 

 

8.3 Зміст та класифікація тестових завдань 

 

Зміст тесту можна визначити як оптимальне відо-

браження навчального матеріалу в системі тестових за-

вдань. 

Слова "оптимальне відображення" припускають не-

обхідність добору такого контрольного матеріалу, відпові-

ді на який з високою імовірністю (більше 95%) свідчили б 

про рівень підготовленості кожного студента [72]. 

Оптимальне відображення припускає також можли-

вість вибору придатної форми (їх чотири): 1) завдання з 

вибором одного чи декількох правильних відповідей з чис-

ла запропонованих; 2) завдання відкритої форми, де відпо-

відь дописується, у відведеному для цього місці; 3) завдан-

ня на встановлення відповідності; 4) завдання на встанов-

лення правильної послідовності дій. 

Також добирається необхідне число завдань, яке у тра-

диційному тесті звичайно буває не менше тридцяти. Банк 

завдань адаптивного тесту містить більше число завдань. 

При тестуванні перевіряється не весь програмний ма-

теріал, а лише та частина навчальної програми, що входить 

у зміст. Це знання, що підлягають обов'язковій перевірці в 

кожній системі дистанційного навчання.  
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Деякі елементи знань, що перевіряються, (переважно 

по окремих темах) використовуються тільки в поточному 

контролі. Інші елементи, що охоплюють знання декількох 

тем, використовуються в рубіжному контролі, наприклад, 

наприкінці навчального семестру. І, нарешті, у підсумко-

вому контролі використовуються завдання, правильні від-

повіді на які вимагають знання багатьох, а й іноді і всіх 

тем, вивчених протягом навчального року [74], [76].  

При цьому, виникає ряд таких досить спірних питань, 

як визначення мінімального "прохідного" відсотка прави-

льного виконання числа завдань, визначення оцінки в за-

лежності від відсотка правильних відповідей. Саме тому 

ми об’єднали різні критерії добору змісту тестового мате-

ріалу, дотримання яких дозволяє визначити об’єктивний 

рівень знань з певної дисципліни (Див рис. 8.2). 
 

 
 

Рис. 8.2 – Критерії добору змісту тестового матеріалу 
 

Також необхідно відзначити, що існує багато різних 

класифікацій  тестових завдань за формою, типом і видами 

завдань. Найбільш популярні з них представлені на рис. 8.3. 
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Рис. 8.3 – Класифікація тестових завдань 
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Глава 9  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШЛЯ-

ХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ 

 

9.1 Об’єктивність тестового контролю 

 

Основна умова при проведенні тестування – його 

об’єктивність. В індустріально-організаційній психології 

зустрічається безліч визначень, а також кілька складних 

статистичних моделей об'єктивності тесту (наприклад, An-

astasi, 1989; Millsapamp; Everson, 1993; Sackettamp; Wilk, 

1994). Однак суть питання можна сформулювати досить 

просто. Відповідно до теорії необ'єктивності тесту, «на-

віть за умови рівності коефіцієнтів валідності для груп 

меншин і для групи більшості тест швидше за все є необ'є-

ктивним, якщо середній результат для груп меншин ниж-

че» (Schmidtamp; Hunter, 1981) [78-83]. 

Шмідт і Хантер, більше того, відзначають, що теорія 

необ'єктивності тесту базується на припущенні про те, що 

каузальні чинники, якими зумовлені низькі результати тес-

тування груп меншин, не пов'язані з виконанням роботи. 

Хоча деякі дослідники виявили, що відмінності у виконан-

ні письмової підсумкової/рубіжної роботи (контрольної 

роботи, іспит тощо) менші, ніж відмінності в результатах 

тестів (наприклад, Ford, Kraigeramp; Schechtman, 1986), що 

призвело до виникнення припущення про те, що результа-

ти тестування не пов'язані з результатами виконанням ро-

боти, суперечить основній масі фактів. 

Виконання письмової підсумкової/рубіжної роботи 

залежить від багатьох факторів. Проте в цілому відміннос-

ті в ЗУН, які виявляються за допомогою тестів, пов'язані з 

відмінностями у виконанні підсумкової/рубіжної роботи 

так само, як вони пов'язані з розходженнями в шкільній 

успішності (Neisseretal., 1990); вони існують насправді, а 
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не з'являються за рахунок «необ'єктивних» тестів. Це озна-

чає, що тести, які виявляють такі відмінності, виконують 

завдання, для якого вони були призначені – оцінюють від-

мінності між студентами/учнями. Спроби розробити і ви-

користовувати такі тести, завдяки яким ці відмінності зни-

кнуть, приведуть до нівелювання змісту тестування, воно 

дублюватиме класичні форми контролю, а отже стане без-

цільним і марним. 

Тести самі по собі не є ні об'єктивними, ні необ'єкти-

вними. Вони просто більш-менш добре вимірюють ті хара-

ктеристики, для яких вони призначені; іншими словами, 

вони більш-менш надійні і валідні. В результаті, деякі з 

них з більшою ймовірністю, ніж інші, можуть бути вико-

ристані не об'єктивно. Робота над вдосконаленням тестів і 

методів їх використання постійно ведеться ученими. 

На ранніх етапах історії розвитку освітніх вимірю-

вань об'єктивність уважали невід'ємною характеристикою 

результатів тестування, оскільки стандартизована перевір-

ка результатів виконання тестів виключала педагога з 

оцінного процесу. Розвиток теорії й практики застосування 

тестів довів, що абсолютна об'єктивність – це недосяж-

на характеристика результатів будь-яких, у тому числі й 

освітніх вимірювань у силу існування неминучих помилко-

вих компонентів. На результати вимірювань впливають 

різні фактори випадкового й систематичного характеру, які 

неминуче впливають на величину помилкових компонен-

тів, змінюючи їх як у бік збільшення, так і зменшення. То-

му в оцінних процесах можна лише говорити про високу 

або низьку об'єктивність, оцінка якої заснована на вияв-

ленні надійності результатів освітніх вимірювань. 

На думку вітчизняних і зарубіжних учених 

(В. І. Звонніков, Л. Лінн та ін.) [69], [70] найбільш повно 

трактування терміна «об'єктивність вимірювання» пред-

ставлено в дослідженнях Е.Е. Вебстера. Він був першим 
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ученим, що здійснив методологічні дослідження в цій га-

лузі й запропонував вісім тлумачень обговорюваного тер-

міна, три з яких безпосередньо характеризують освітні ви-

мірювання: процедурна об'єктивність, класична (тради-

ційна) об'єктивність і інваріантна (специфічна) об'єктив-

ність [69], [71], [73]. 

Процедурна об'єктивність – це незалежність ре-

зультатів вимірювання від умов його проведення й суб'єк-

тивних оцінних суджень педагога, що використовує тест. 

Ця незалежність забезпечується завдяки рівності умов тес-

тування для всіх студентів, відсутності списування або 

інших порушень дисципліни, правильному інструктуванню 

студентів, використанню для однієї групи тестованих па-

ралельних (однакових за складністю та іншими характери-

стиками) варіантів тесту, стандартизації процедури переві-

рки результатів і максимальної її автоматизації. Чим вище 

рівень залучених комп'ютерних технологій у тестуванні, 

що виключають суб'єктивний вплив педагога або експер-

тів, тим більша величина процедурної об'єктивності ре-

зультатів тестування, одержуваної при вимірюванні. Про-

те, це не значить, що перехід від традиційної системи оці-

нювання знань до тестування автоматично забезпечить 

об’єктивність отриманих даних, оскільки при такому під-

ході не висувається ніяких вимог до якості тесту [71].  

Аксіоми традиційної/класичної теорії тестування за-

сновані на поглибленому розумінні об'єктивності вимірю-

вання. До них належать: сирий (спостережуваний, індиві-

дуальний) бал, одержуваний простим підсумовуванням 

результатів випробуваного за окремими завданнями тесту. 

При дихотомічній оцінці результатів по завданнях (1 або 0) 

індивідуальний бал просто дорівнює кількості правильно 

виконаних завдань тесту. Інше поняття класичної теорії – 

істинний бал (параметр випробуваного) – ототожнюється з 

абсолютно об'єктивною оцінкою випробуваного, вільною 
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від впливу будь-яких помилок вимірювання. На відміну від 

спостережуваного бала, що міняється залежно від тесту й 

способу підрахунку результатів випробуваного, істинний бал 

трактується як незалежна від засобів вимірювання константа 

учня/студента, що характеризує оцінювану властивість ви-

пробуваного в момент вимірювання з нульовою помилкою 

вимірювання й змінна в процесі навчання [69], [71]. 

Відповідно до основної аксіоми класичної теорії тес-

тів, передбачається, що будь-який спостережуваний бал 

відрізняється від істинного на величину помилки вимірю-

вання. Якщо помилка вимірювання не перевищує обрані 

межі точності вимірювань – це свідчить про високу об'єк-

тивність результатів тестування, тоді приймаються індиві-

дуальні бали випробуваних за їхні істинні бали.  

Отже, поглиблене розуміння об'єктивності вимірю-

вання вимагає оцінювання величини помилки вимірюван-

ня, на розмір якої впливають не тільки умови проведення 

тестування, але й характеристики самого тесту. Ці харак-

теристики мають задовольняти певним вимогам до якості 

вимірювання, і не перевищувати припустиму погрішність 

тесту, що забезпечує високу об'єктивність отриманих ре-

зультатів виконання тесту. 

 

 

9.2 Теорія конструювання тестів  

Іtem Response Theory 

 

Об’єктивність вимірювання розкривається в сучасній 

теорії конструювання тестів Іtem Response Theory (ІRT).   

Item Response Theory (IRT) – англійська назва тео-

рії, використовуваної переважно в освітніх, педагогічних і 

психологічних вимірюваннях, статистичних дослідженнях. 

За кордоном існують десятки тисяч наукових досліджень з 

ІRT, виникла ефективна практика створення тестів, на її 
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основі створюються адаптивні навчальні й контролюючі 

системи багатьох університетів і країн. IRT перекладається 

деякими авторами як «теорія тестових завдань», в інших 

наукових джерелах це – «теорія латентних рис», «теорія 

характеристичних кривих завдань», «теорія моделювання й 

параметризації педагогічних тестів», «сучасна» теорія тес-

тів», але найчастіше (IRT) зустрічається в професійній лі-

тературі у вигляді англомовної абревіатури. Таке неодно-

значне трактування свідчить про досить неоднозначне ро-

зуміння самих її вихідних теорій і положень [84]. 

ІRT призначена для оцінки прихованих якостей ви-

пробуваних і параметрів завдань тесту за допомогою за-

стосування математико-статистичних моделей вимірюван-

ня. Основним в ІRT є припущення про існування зв'язку 

між спостережуваними результатами тесту й латентними 

якостями випробуваних, які звичайно трактуються як здат-

ності, або рівень підготовки [78-83]. 

Основна ідея ІRT – вимірювана властивість (якість, 

здатність або знання) відображається на одній шкалі разом 

із труднощами завдань – подібно тому, як на одній шкалі 

ваг у ході фізичних вимірювань відображається й вага гирі 

(еталона), і вага предмета, що зважується. Труднощі завдан-

ня при цьому є аналогом «гирі» (еталона). Якщо здатність 

«важча», чим труднощі завдання, то випробуваний імовір-

ніше впорається із цим завданням, чим не впорається. 

Найбільш значимими перевагами ІRT є:  

1) стійкість і об'єктивність оцінок параметра, що ха-

рактеризує рівень підготовки випробуваних, джерелом цієї 

стійкості є відносна стійкість оцінок здатностей (знань) 

випробуваних до труднощів завдань тесту.  

2) Стійкість і об'єктивність оцінок параметра склад-

ності завдання, їхня незалежність від властивостей вибірки 

випробуваних, що виконують тест.  

3) Можливість вимірювання значень параметрів ви-
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пробуваних і завдань тестів в одній і тій же шкалі, що має 

властивості інтервальної. Ця властивість важлива тому, що 

перетворення вихідних величин різного походження в од-

ну вихідну шкалу дозволяє співвіднести рівень знань будь-

якого випробуваного з мірою труднощів кожного завдання 

тесту [84-86]. 

За допомогою ІRT можна спрогнозувати ймовірність 

правильного виконання завдань тесту будь-яким випробу-

ваним до пред'явлення тесту групі, виявити ефективність 

різних за труднощами завдань, використовуваних для оці-

нки знань або здатностей, що відрізняють підготовку учнів 

тестуємої групи. 

Узагальнення результатів досліджень учених 

(В.С. Аванесов, Ф.Б. Бекер, В.І. Звонніков, М.Б. Челишко-

ва та ін.) свідчать, що переваги ІRT дозволяють оцінити 

підготовленість студентів незалежно від труднощів за-

вдань тесту, забезпечують досягнення, так званої, інваріан-

тної об'єктивності вимірів, що перевищує об'єктивність, 

забезпечувану при використанні класичної теорії тестів. 

 

 

9.3 Оцінні судження і шкали  

вимірювання знань 

 

Якісні оцінки завжди бувають менш точними порівня-

но з кількісними в силу способів і інструментів, застосовува-

них для їхнього одержання. Наприклад, на усному іспиті по-

няття, що класифікують (знаючий, атестований, підготовле-

ний або «відмінно», «добре», «задовільно» та ін.) визнача-

ються суб'єктивно за допомогою суджень екзаменатора й 

містять у собі, як правило, значний помилковий компонент. 

Оскільки ці судження приймаються за оцінювані характерис-

тики об'єктів, то їх треба вміти розпізнавати, ототожнювати, 

порівнювати, абстрагувати й узагальнювати.  
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Для зручності оцінні судження виражають у вигляді 

балів за традиційною п'ятибальною шкалою або за будь-

якою іншою, яка обирається на основі експертних угод. 

Приписувані числа можуть бути не цілком точні в тих ви-

падках, коли для побудови якісних шкал не використову-

ються міри. Наприклад, при традиційному контролі в кож-

ного викладача є свої уявлення про те, за що потрібно ста-

вити 5, 4, 3 тощо. 

Розглянемо шкали вимірювання знань, які мають за-

безпечити найбільшу об’єктивність вимірювання. Звісно, 

найчастіше вимірюють фізичні об’єкти, а знання й освітні 

рівні більш складні поняття, з багатьма змінними й факто-

рами, що впливають на процес і результат вимірювання. У 

теорії вимірювання розрізняють п’ять типів шкал: шкали 

найменувань, порядку (рангу), інтервалів (відмінностей), 

відносин і абсолютна шкала [69], [74]. 

1. Шкала найменувань – найпростіший тип шкал, за-

снований на приписуванні об'єкту цифр або знаків, що ві-

діграють роль простих імен. 

У них відсутнє поняття нуля, більше або менше й 

одиниці вимірювання – таку шкалу доцільно використову-

вати при вимірюванні фізичних величин. 

2. Шкала порядку (рангу) – розташовані в порядку 

зростання або убування розміри вимірюваної величини. 

Отриманий при цьому впорядкований ряд називається ра-

нжируваним рядом, а сама процедура – ранжируванням.  

Ранжируваний ряд може дати відповідь на питання 

типу «що більше або менше» або «що краще або гірше». 

Більш повну інформацію – наскільки більше або наскільки 

менше шкала порядку дати не може. Результати оцінюван-

ня за шкалою порядку не можуть піддаватися ніяким ари-

фметичним діям. Прикладами таких шкал є: знання студе-

нтів в балах, традиційні засоби й методи контролю, що 

включають іспити, контрольні роботи, усні опитування та 



Якість вищої освіти  

 

~ 196 ~ 

інше, дозволяють одержувати бали випробуваних тільки на 

якісному рівні в порядковій шкалі. 

3. Інтервальна шкала – кількісна характеристика 

використовується для впорядкування об'єктів, властивості 

яких задовольняють відносинам еквівалентності, порядку й 

адитивності (адитивність (лат. additivus — додаваємий) – 

властивість величини, яка виражається в тому, що значен-

ня величини, відповідної цілому об'єкту, дорівнює сумі 

значень величин, що відповідають її частинам, у певному 

класі можливих розбивок об'єкта на частини). 

В інтервальній шкалі досягається коректна порівнян-

ність результатів освітніх вимірювань. Хоча вона позбавле-

на недоліків номінальної й порядкової шкал, у ній залиша-

ється невідомою природна точка відліку – абсолютний нуль. 

Тому при інтерпретації результатів тестування за допомо-

гою інтервальної шкали нуль правильних відповідей не 

означає повної відсутності підготовленості студентів. 

Інтервальні шкали будують згідно з теорією тестів 

ІRT. Її можливості, пов'язані з інваріантістю оцінок пара-

метрів підготовленості студентів і труднощі завдань тесту 

в поєднанні з спеціальними перетвореннями емпіричних 

результатів тестування дозволяють увести одиницю вимі-

рювання й перевести бали випробуваних з порядкової 

шкали в інтервальну [80]. 

4. Шкали відносин – це інтервальна шкала з природ-

ним початком. Шкала відносин є досить інформативною, 

вона відображає властивості об'єктів, що задовольняють 

відносинам еквівалентності, порядку, адитивності й про-

порційності. Остання властивість з'являється завдяки ная-

вності в шкалі відносин однозначного природно певного 

критерію нульового прояву вимірюваної властивості – 

абсолютного нуля. 

Іншими словами, шкала відносин є інтервальною з 

природним, а не з умовним початком відліку, що розширює 
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можливості перетворення чисел, приписуваних об'єктам.  

Порівняно з усіма раніше розглянутими шкалами 

остання (шкала відносин) забезпечує найвищий рівень ви-

мірювання в освіті та менеджменті освіти. У ній можна 

виконувати всі арифметичні й статистичні операції, у тому 

числі інтерпретувати відношення чисел, приписуваних 

різним об'єктам. 

5. Інваріантна об'єктивність характеризується тим, 

що на оцінку кожного випробуваного вибірки не вплива-

ють оцінки інших випробуваних і труднощі завдань тесту. 

Завдяки цьому оцінки підготовленості студентів, що воло-

діють високою інваріантною об'єктивністю, будуть більш 

точними, чим ті, які виходять при використанні традицій-

ної теорії при конструюванні й застосуванні тестів. Прав-

да, досягнення ефекту інваріантної об'єктивності забезпе-

чується не автоматично при обробці результатів тестуван-

ня, а за допомогою алгоритмів теорії ІRT [79]. 

Графічно типологія шкал вимірювання наведена на 

рис. 9.1. 

 
Рис. 9.1 – Типологія шкал освітніх вимірювань 

 

Оскільки кількісні шкали більш пріоритетні аніж які-

сні в тих випадках, коли результати освітніх вимірювань 

використовуються для прийняття адміністративно-

управлінських рішень, то виникає питання про необхідні 
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умови для одержання даних на кількісному рівні вимірю-

вання. Такі умови можна розбити на дві частини, одна з 

яких висувається до самого тесту, а інша – до методів об-

робки даних при їх шкалу ванні [75].  

Думка щодо можливостей тестів для побудови кіль-

кісних шкал мінялася з розвитком теорії освітніх вимірю-

вань і вдосконалювання технології розробки тестів. Споча-

тку, коли тести тільки з'явилися в освіті, педагогам здава-

лося, що вони забезпечують оцінки в кількісній шкалі. Та-

ке враження створювалося в силу того, що при тестуванні 

виходили бали студентів, підраховані на основі кількості 

правильно виконаних завдань тесту. Згодом виникли сер-

йозні аргументи, що піддають сумніву кількісний характер 

результатів виконання тестів. 

Дійсно, для тестових балів не можна ввести одиницю 

вимірювання у зв'язку із залежністю балів від різних труд-

нощів завдань тесту. Окрім випадку, коли в тесті викорис-

товуються завдання однакової складності, але це можливо, 

оскільки не узгоджується з основними положеннями теорії 

освітніх вимірювань і потребами навчального процесу. 

При оцінці складності завдання завжди присутні помилко-

ві компоненти, тому, відповідно до положень теорії вимі-

рювання, неможливо обрати однаково складні завдання 

для тесту. Вони й непотрібні, оскільки всі студенти відріз-

няються за своєю підготовленістю, і для оцінювання їхніх 

навчальних досягнень необхідні різні за складністю за-

вдання, адекватні їхнім можливостям. До того ж, як свід-

чить досвід, специфіка змісту окремих елементів навчаль-

ного матеріалу не дозволяє зробити однакові за складністю 

контрольні завдання в будь-якій формі, у тому числі й у 

формі тесту [75]. 

Доведено, що результати тестування студентів дозво-

ляють установити відношення рівності або відношення 

«більше/менше», а різниця спостережуваних (сирих) тес-



Організація навчання та вимірювання знань 

 

~ 199 ~ 

тових балів при інтерпретації відмінностей у підготовле-

ності студентів не має ніякого сенсу. У цілому можна від-

значити, що кількісний і якісний рівні вимірювання мають 

істотні відмінності за проявом сукупності властивостей 

оцінюваних характеристик об'єктів, способом вимірюван-

ня, формами подання результатів, групами припустимих 

перетворень і операцій з різними математичними й статис-

тичними величинами, що характеризують вимірювані 

ознаки. Кількісні оцінки звичайно представляють у вигляді 

чисел на шкалі, щоб диференціювати різні величини змін-

ної. За результатами якісного вимірювання для оцінних 

характеристик визначають дескриптори у вигляді слів або 

символів, хоча нерідко в освіті роль символів, для зручнос-

ті розміщення на шкалі, відводять умовно обраним числам. 

 

 

9.4 Біпарадигмальна модель  

вимірювання знань  

 

На початку ХХІ ст. з’явилося поняття «біпарадигма-

льна методологія» – це система принципів, способів фун-

кціонування і форм наукової організації теоретичної та 

практичної діяльності в умовах поєднання кількісних і які-

сних рівнів вимірювань, а також вчення про ці системи, 

що закладає науковий базис інтеграції результатів вимі-

рювань різних рівнів при їх шкалуванні і використанні в 

освіті. 

Учені (В.І. Звонніков, М.Б. Челишкова) [69], [70] вве-

ли таке поняття, як біпарадігмальні моделі вимірюван-

ня, які включають сукупність припущень, структурних 

зв'язків, методів, методик, вимог, показників якості, що 

визначають функціонування і розвиток усіх компонентів 

процесу і засобів вимірювання в умовах поєднання кількіс-

них і якісних підходів до вимірювання.  
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Поняття «модель вимірювання» відрізняється від 

«методу вимірювання», мірою узагальненості і повноти 

включення компонентів вимірювання.  

Модель вимірювання – загальна структура, що охо-

плює не тільки кількісні та якісні методи вимірювання, але 

і розробку методики, створення вимірювачів і засобів ви-

мірювання, проведення тестування або інші форми збору 

даних, формування вибіркових сукупностей студентів для 

калібрування вимірювачів або збору репрезентативних 

даних, аналіз даних, їх зіставлення тощо.  

За формою представлення біпарадигмальні моделі 

містять описову складову, математичні моделі IRT, методи 

факторної композиції вимірників і інші математико-

статистичні методи, використовувані для розробки тестів 

та застосування даних тестування при оцінюванні якості 

знань. 

Типологія біпарадигмальних моделей вимірювання, 

що охоплює практично весь спектр освітніх завдань, що 

вирішуються при оцінюванні якості знань і, як результат, 

якості вищої освіти, представлена на рис. 9.2. 

Вимірювання якості вищої освіти, засновані на біпа-

радигмальній методології, можуть включати поєднання і 

взаємний вплив якісних і кількісних підходів на всіх стаді-

ях (постановка мети і планування вимірювання, процедура 

вимірювання, збір даних, їх аналіз, інтерпретація). 

Біпарадигмальні методи вимірювань повинні будува-

тися з урахуванням принципу мінімакса і контролю, що 

об'єднує три компонента, які регламентують процес вимі-

рювань і різною мірою домінують залежно від рівня і ста-

дії вимірювань (див. рис. 9.3). 
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Рис. 9.2 – Типологія біпарадигмальних моделей  

вимірювання знань 
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вимірювань 

Переважають 

якісні методи 

вимірювань 

Змішані методи 
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засоби, портфоліо, 
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освітніх тенденцій  
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Рис. 9.3 – Рівні контролю процесу  

вимірювання знань 
 

Проведення вимірювання якості знань передбачає 

певну послідовність отримання кількісних і якісних даних, 

зібраних на основі різних моделей вимірювання.  

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТИ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ 

ВИМІРЮВАННЯ  

Максимізація 
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режуваних ре-

зультатів вимі-

рювання і забез-

печення макси-

мального дифе-

ренціюючого 

ефекту вимірю-

вань для вияв-

лення всіх зна-

чущих відмінно-

стей між оцінка-

ми конструктів. 

Мінімізація 

дисперсії помил-

кових компонен-

тів, що забезпе-

чує можливість 

підвищення 

надійності вимі-

рювання за раху-

нок зменшення 

впливу випадко-

вих помилок. 

Систематичне здійснення 

контролю зовнішньої дис-

персії, привнесеної сторон-

німи факторами (усунення, 

або врахування додаткових 

факторів, наприклад соціа-

льно-економічних, полі-

тичних, побутових, які 

впливають на результати 

освітньої діяльності), які не 

належать до вимірюваних 

змінних, але значуще впли-

вають на процес вимірю-

вання знань. 

Кількісний рівень Якісний рівень 
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9.5 Якісні і кількісні рівні  

вимірювань знань 

 

Якісна оцінка передбачає нечислову (давати на рівні 

вимірювань найменування або порядку) оцінку значущих 

особистісних та професійних якостей. Кількісне вимірюван-

ня здійснюється на основі розробки спеціальних числових 

шкал (на рівні вимірів інтервалів або відносин) для оцінки 

вираження значущих особистісних та професійних якостей 

[70], [73], [76]. 

Розрізняють такі рівні вимірювання (або шкали для 

вимірювань): найменувань (номінальний); порядковий 

(ордінвальний); інтервальний; відносин. Перші два рівня 

вимірювання традиційно розглядають як якісну оцінку, а 

останні два в сукупності утворюють те, що називається 

кількісним виміром властивостей. 

Серед численних можливих схем вимірювань при по-

єднанні кількісних і якісних рівнів виділяють дві основні 

моделі, які отримали назву послідовного і паралельного 

вимірювання. У послідовному вимірюванні якісні виміри 

змінюють кількісні або, навпаки, спочатку йдуть кількісні 

вимірювання. При паралельному – кількісні та якісні вимі-

рювання ведуться одночасно з подальшим об'єднанням 

даних на основі єдиної методології вимірювання. 

Найчастіше кількісні і якісні результати, отримані при 

одночасному вимірюванні, у процесі аналізу піддаються по-

рівнянню для підвищення обґрунтованості висновків та при-

йняття управлінських рішень. Наприклад, провести тесту-

вання студентів (тест закритого типу з варіантами відпові-

дей) і опитування викладачів щодо оптимізації процесу на-

вчання. Порівняння кількісних даних тестування і якісних, 

отриманих в процесі опитування, дозволяє зробити більш 

ґрунтовні і точні висновки за результатами дослідження. 

Загалом, є багато схем вимірювання, що будуються на 
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варіації кількісних і якісних етапів оцінювання досліджува-

них змінних і прийняттям на різних рівнях аналізу і обробки 

даних вимірювання. Учені (В.І. Звонніков, В.Ю. Переверзев, 

М.Б. Челишкова та ін.) пропонують певну типологію схем 

взаємодії рівнів вимірювання, наведену на рис. 9.4. 
 

 
Рис. 9.4 – Схеми реалізації взаємодії  

рівнів вимірювання знань 
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Якісні  

вимірювання 

Результат 
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вимірювання 

Результат Схема г 

Якісні  

вимірювання 

Кількісні 

вимірювання 
Результат 

Схема д 
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Схема а дуже проста і часто вживана в системі осві-

ти, оскільки вимірювання починається з якісного збору 

даних і їх подальшого аналізу, якому передує етап перек-

ладу якісних даних в певні числові символи, що носять 

умовний характер і зазвичай виражають відношення по-

рядку до вимірюваної змінної. Кількісна інтерпретація 

отриманих числових символів, їх впорядкування, рейтин-

гування та обчислення рангової кореляції входять в число 

можливих перетворень, за допомогою яких якісні дані пе-

реводяться в зручну шкалу і використовуються в управлін-

ні якістю освіти [69], [70].  

Наприклад, поточний контроль знань студентів, за 

допомогою усного опитування або традиційних контроль-

них робіт без застосування тестів, з подальшим інтерпре-

туванням балів за чотирьохбальною шкалою і порівнянням 

результатів. Проте, ця схема не забезпечує об’єктивності, 

коректності й перспективності наступних управлінських 

рішень, оскільки не висвітлює повної картини щодо ре-

зультативності навчання і якості засвоєних знань.  

Схема б також часто зустрічається в освітній практи-

ці, оскільки будь-які результати тестування завжди підля-

гають якісній інтерпретації для пояснення кількісних ре-

зультатів вимірювання.  

На реалізації цієї схеми часто засновується прийняття 

управлінських рішень в освіті (зміни в навчальному плані з 

метою відведення більшого часу на вивчення окремих роз-

ділів навчальної програми, введення додаткових курсів і 

спецкурсів). Проте, незалежно від сфери використання 

кількісні дані мають пройти етап якісної інтерпретації, 

щоб стати інформаційною основою управлінських рішень 

в освіті [69], [70]. 

Схеми в і г, наведені на рис. 9.4, здаються подібними 

першим двом, хоча на них йдеться не про подальшу інтер-

претацію, яка розширює можливості кількісних або якіс-
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них методів вимірювання, а про об'єднання методів в рам-

ках послідовної схеми в єдиному вимірювальному процесі. 

Послідовна схема має відмінні за часом виконання 

рівні вимірювання, тому її можна назвати двостадійною.  

На схемі в якісні методи вимірювання передують кі-

лькісним, що відповідає практичній ситуації, коли анкету-

вання передує тестуванню із завданнями з вибором відпо-

відей.  

На схемі г ситуація повністю протилежна: студентів 

спочатку тестують, а потім збирають додаткову інформа-

цію на основі анкет, опитувальних листів або співбесід для 

поглибленого аналізу даних тестування і розширення мож-

ливостей інтерпретації при використанні результатів вимі-

рювань в управлінні якістю освіти [69], [70].  

Обидві схеми в і г припускають аналіз взаємовпливу 

даних якісного та кількісного рівнів, коли результати тес-

тування намагаються співвіднести з соціально-

економічними, професійно-спрямованими або іншими фа-

кторами для коректного зіставлення кількісних даних і 

отримання довгострокових прогнозів в управлінні якістю 

освіти [69], [70]. 

Останній варіант взаємодії кількісних і якісних мето-

дів освітніх вимірювань, представлений на рис. 9.4 схема 

д, ілюструє паралельну схему, прикладом якої слугують 

тести, в яких поєднуються завдання з вибором та вільно 

конструйованою відповіддю.  

Як приклад, можна навести завдання ЗНО, окрім цьо-

го паралельний дизайн мало поширений у вітчизняній 

освіті, оскільки експертна перевірка завдань з вільно конс-

труйованою відповіддю досить витратний захід, що вима-

гає залучення спеціально навчених експертів і значних 

витрат часу. 
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9.6 Типи засобів вимірювання знань  

відповідно до класифікації завдань 

 

Співвіднесення пропонованих схем вимірювань якос-

ті вищої освіти з типологією парадигмальних моделей 

(див. рис. 9.2) дозволяє зробити розширену інтерпретацію 

запропонованої класифікаційної схеми, побудованої відпо-

відно типів різних завдань, що вирішуються в навчанні на 

всіх освітніх рівнях.  

Класифікація моделей охоплює діапазон управлінсь-

ких і освітніх проблем від повсякденного процесу навчання 

до розробки окремих адміністративних рішень [87-90].    

Передбачається, що за допомогою інформації, отри-

маної на основі біпарадигмальних моделей вимірювання, 

можна прийняти цілий спектр управлінських рішень в на-

вчальному процесі (побудувати навчальні плани, індивідуа-

льні графіки навчання, відповідно до здібностей і запитів 

студентів, акцентувати увагу на вивченні окремих розділів 

навчальної програми, виділити додатковий час для повто-

рення, впровадити необхідні спецкурси і т. ін.), також мож-

на провести діагностику прогалин в навчанні, зробити від-

бір студентів за спеціальними цілями, провести атестацію, 

оцінити ефективність інновацій в навчанні, скорегувати 

освітню політику тощо. 

Відповідно до класифікації завдань (вступ до навчан-

ня, поточний навчальний процес, завершення певного пе-

ріоду навчального процесу), що вирішуються за допомо-

гою вимірювань, можна виділити три основні типи біпара-

дигмальних моделей вимірювання і представити їх основне 

призначення в навчанні [69], [70], [71]. Кожен тип моделі 

припускає використання і кількісних, і якісних методів, але 

відповідно до специфіки етапу домінують кількісні, якісні 

чи змішані методи (див. рис. 9.2). 

1 етап – вступні вимірювання. Провідне місце займа-
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ють методи експрес-діагностики, претести (попередні тести) 

з завданнями на вибір правильної відповіді, результати яких 

піддаються якісній інтерпретації. Завдання короткі, з 2-3-4 

відповідями, серед яких одна вірна, це дозволяє з високою 

ефективністю виявити готовність до засвоєння нових знань у 

всіх студентів. Такі тести спрямовані на: прийняття управ-

лінських рішень (повторення матеріалу чи перехід до ви-

вчення нового); індивідуалізацію навчання (визначення рів-

ня засвоєння знань кожного студента); оптимізацію добору 

складності завдань з перших кроків навчання студента. 

2 етап – поточні вимірювання. Переважають якісні 

методи: традиційні контрольно-оціночні засоби: опитуван-

ня, лабораторні і контрольні роботи тощо, результати їх 

виконання піддаються кількісній інтерпретації. Також з 

метою поточного контролю та дотримання диференційо-

ваного підходу розробляються і впроваджуються коригу-

вальні та діагностичні тести. Зауважимо, що, здебільшого, 

на жаль, для обробки і інтерпретації результатів тестуван-

ня на цьому етапі не застосовується сучасна теорія IRT, яка 

ще не набула достатнього поширення у вітчизняних ВНЗ і 

застосовується, як правило, тільки в одиничних випадках 

при підсумкових вимірюваннях якості освіти, а також для 

зіставлення ефективності роботи ВНЗ або прогнозування 

тенденцій в освіті на основі моніторингових досліджень. 

3 етап – підсумкові вимірювання. Вони мають пере-

важно кількісний характер і будуються на основі послідов-

ної або паралельної схеми, поєднання кількісних і якісних 

методів. Найчастіше застосовують підсумкові тести навча-

льних досягнень, при оцінюванні їхніх результатів здебі-

льшого застосовують кількісні методи вимірювання та 

стандартизовані тести. В деяких випадках підсумкове тес-

тування проводять зовнішні структури, що надає тестуван-

ню незалежний характер (наприклад, тестування при акре-

дитації ВНЗ). Як вже зазначалося, для обробки даних під-
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сумкових вимірювань доцільно звертатися до теорії IRT, 

особливо в тих випадках, коли ці результати застосову-

ються в процесі управління якістю освіти.  

 

 

9.7. Сучасні види вимірювання  

знань і якості освіти 

 

На фоні традиційних засобів вимірювання результа-

тів навчання з'явилися нові види вимірювань, орієнтовані 

на сучасні підходи до оцінки якості освіти. Розробка цих 

видів і їхнє використання в управлінні якістю освіти є ва-

жливими умовами ефективного виконання всіх функцій 

педагогічного контролю й підвищення якості освіти. Різні 

види інноваційних і традиційних видів вимірювання пред-

ставлені на рис. 9.5.  

 
Рис. 9.5 – Класифікація видів вимірювання  

знань і якості освіти 
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(ЗНО, загальнодисциплінні уміння, компетентнісні тести) 
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Таким чином, на кількісному рівні вимірювання за-

стосовують стандартизовані тести навчальних досягнень, 

що містять завдання з вибором відповідей.  

На якісному рівні – широке поширення одержали 

портфоліо, тести практичних умінь, кейси, анкетні обсте-

ження й інтерв'ю, що відповідають вимогам теорії освітніх 

вимірювань, зокрема вимогам надійності й валідності.  

У сучасному процесі вимірювання, на обох рівнях, 

широко використовують тести, що поєднують кількісні і 

якісні характеристики (ЗНО, загальнодисциплінні уміння, 

компетентнісні тести). 

Зосередимо увагу на компетентнісних тестах, які зде-

більшого впроваджуються у роботу сучасних середніх і 

старших класів загальноосвітніх шкіл, і майже не застосо-

вуються у ВНЗ. Дослідження доводять, що як кількісний, 

так і якісний ріні вимірювання не задовольняють сучасним 

освітнім запитам, це вимагає введення нової біпарадигма-

льної моделі вимірювання якості освіти у ВНЗ. У зв’язку з 

чим ми вважаємо що буде ефективним впровадження у 

роботу ВНЗ компетентнісного тестування, як форми під-

сумкового контролю якості навчання [91], [92]. 

Компетентнісні тести мають об’єднувати знання 

отримані студентами протягом всього періоду навчання за 

професійними компетенціями. У цього методу, як і у будь-

якого іншого, є переваги і труднощі, перелічимо основні з них.  
Переваги:  
1) один тест дозволяє поєднати оцінювання знань з 

декількох споріднених дисциплін, повторити знання, на 
яких базується зміст подальшого професійно-
спрямованого навчання;  

2) розвиток вміння студентів виокремлювати основне 
з навчального матеріалу і будувати логічні ланцюжки;  

3) навчання студентів здатності простежувати міжди-
сциплінарні зв’язки і робити логічні висновки з пройдено-



Організація навчання та вимірювання знань 

 

~ 211 ~ 

го навчального матеріалу; 
4) профілактика забування, адже студент втрачає мо-

тивацію пам’ятати навчальний матеріал після успішної 
здачі іспиту, якщо вважає що він йому більше не знадо-
биться у навчанні; 

5) розвитку студента свідомого ставлення до навчан-
ня, розуміння того, що знання важливіші за оцінку; 

6) зменшення зайвого навчального навантаження, 
формування у студентів вміння диференціювати отримані 
знання [91], [92]. 

Труднощі впровадження компетентнісного тестуван-
ня у ВНЗ: 

1) процес створення і перевірки тесту вимагає вели-
ких затрат часу викладачів; 

2) компетентнісне тестування висуває певні вимоги 
до професійної компетенції самого викладача, його вміння 
поновлювати власні знання й опановувати навчальний ма-
теріал суміжних дисциплін; 

3) необхідна тісна взаємодія викладачів споріднених 
дисциплін, налагодження міжкафедральних зв’язків, узго-
дження змісту і вимог до контролю навчання; 

4) оптимізація навчальних планів і вибудовування чі-
ткої структури спадкоємності і спорідненості навчального 
матеріалу; 

5) впровадження інтегральних багатомірних підсум-
кових оцінок навчальних досягнень. 

Для вирішення означених труднощів впровадження 
компетентнісного тестування у ВНЗ необхідно створити 
програму компетентнісного тестування і розробити мето-
дичні вказівки для створення тестів, які б озброїли викла-
дачів необхідною методичною інформацією щодо мети, 
змісту, методики проведення і оцінювання компетентніс-
ний тестів, а також особливостей їх впровадження у навча-
льний процес ВНЗ. 
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ТЕЗАУРУС 
 

Автономія вищого навчального закладу – самостій-

ність, незалежність і відповідальність вищого навчального за-

кладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних сво-

бод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внут-

рішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостій-

ного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених зако-

ном України «Про вищу освіту». 

Автореферат – наукове видання у вигляді брошури, що 

вміщує авторський варіант реферативного викладу проведеного 

ним наукового дослідження.  

Адаптація (від лат. adaptatio (adapto) – пристосовую) – 

здатність організму пристосовуватись до різних умов зовніш-

нього середовища. 

Адитивність (від лат. additivus — додаваємий) – власти-

вість величини, яка виражається в тому, що значення величини, 

відповідної цілому об'єкту, дорівнює сумі значень величин, що 

відповідають її частинам, у певному класі можливих розбивок 

об'єкта на частини. 

Академічна мобільність – можливість учасників освіт-

нього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити 

наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (нау-

ковій установі) на території України чи поза її межами. 

Академічна свобода – самостійність і незалежність учас-

ників освітнього процесу під час провадження педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, 

що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, по-

ширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 

використання їх результатів та реалізується з урахуванням об-

межень, встановлених законом України «Про вищу освіту». 

Акредитація (від фр. accreditation (accredo) – довіряю) – у 

сфері освіти – процедура визначення статусу вищого навчально-

го закладу, підтвердження його спроможності здійснювати під-

готовку спеціалістів на рівні державних вимог з певного напря-

му (спеціальності). 

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої 
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програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закла-

ду за цією програмою на предмет: відповідності стандарту ви-

щої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та досягти 

заявлених у програмі результатів навчання; досягнення заявле-

них у програмі результатів навчання. 

Аксіологія (від гр. ἀξία – цінність, λόγος – слово, вчення) 

– вчення про цінності, теорія цінностей. А. загальна вивчає цін-

ності, їхні ієрархії та системи; А. спеціальна – як сфера інтересу 

різних наук – розглядає властиві цим наукам цінності: моральні, 

естетичні, економічні, пізнавальні. 

Аксіома – істинне положення, яке приймається без логіч-

ного доказу, в силу безпосередньої переконливості для визначе-

ної групи науковців – наукової школи.  

Актуальність теми – важливість, суттєве значення, відпові-

дність теми дослідження сучасним потребам певної галузі науки.  

Аналіз − метод наукового пізнання, який дає змогу поді-

лити предмет на частини і дослідити результати поділу.  

Андрагогіка (від гр. andros – доросла людина, agogge– 

керівництво, виховання) – педагогіка дорослих, одна з педагогі-

чних наук, яка займається дослідженням проблем освіти, самоо-

світи й виховання дорослих. Завданням А. є опрацювання зміс-

ту, організаційних форм, методів і засобів навчання дорослих, 

використання для цієї мети засобів масової інформації, радіо й 

телебачення; визначення оптимальних інтервалів між періодами 

інтенсивного навчання, функціонування професійних курсів 

залежно від характеру виробництва. 

Асоціація – забезпечення зв'язку нового матеріалу з рані-

ше засвоєними знаннями, формування понять, висновків, уза-

гальнень на основі раніше набутих уявлень. 

Аспект – точка зору, з якої розглядається об’єкт дослі-

дження.  

Багатоваріативність навчання – означає створення умов 

вибору і надання кожному суб'єктові шансу для успіху. На прак-

тиці вона виявляється через вибір темпу навчання, типу навча-

льного закладу, диференціацію умов навчання залежно від інди-

відуальних особливостей. 

Багатоступеневість навчання – організація поетапного 
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освітнього процесу, що забезпечує можливість досягнення на 

кожному етапі того рівня освіченості, який відповідає запитам 

особистості. Кожний рівень – це період, який має свої цілі, тер-

мін навчання та характерні особливості. 

Бакалавр – освітній ступінь, що здобувається на першому 

рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закла-

дом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 

кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здо-

буття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра 

визначається вищим навчальним закладом. 

Бакалавр молодший – освітньо-професійний ступінь, що 

здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої 

освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результа-

ті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-

професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів 

ЄКТС. 

Безперервність навчання – означає організацію постійної 

освіти особистості протягом усього життя. 

Бібліотека – культурно-освітній заклад, що збирає друко-

вані та рукописні матеріали, здійснює їх спеціальне опрацюван-

ня, організовує збереження та забезпечення книгами читачів. 

Бібліотечний фонд – сукупність відповідним чином впо-

рядкованих джерел інформації, нагромаджених за певний період 

часу, які підлягають обліку та зберіганню відповідно до чинного 

законодавства. Структура бібліотечних фондів може бути різ-

ною. 

Біпарадигмальна методологія – система принципів, спо-

собів функціонування і форм наукової організації теоретичної та 

практичної діяльності в умовах поєднання кількісних і якісних 

рівнів вимірювань, а також вчення про ці системи, що закладає 

науковий базис інтеграції результатів вимірювань різних рівнів 

при їх шкалуванні і використанні в освіті. 

Біпарадігмальна модель вимірювання – включає суку-

пність припущень, структурних зв'язків, методів, методик, ви-

мог, показників якості, що визначають функціонування і розви-

ток усіх компонентів процесу і засобів вимірювання в умовах 



Організація навчання та вимірювання знань 

 

~ 215 ~ 

поєднання кількісних і якісних підходів до вимірювання.  

Вербальний (від лат. verbalis, verbum – слово) – словес-

ний, мовний, усний; наприклад: вербальне спілкування, верба-

льні форми роботи викладача тощо. 

Види освіти – загальна, політехнічна, професійна. Види роз-

витку людини – біологічний (фізичний), психічний, соціальний. 

Висновки – положення, що виносяться дослідником на 

обговорення науковою спільнотою, синтез накопиченої в основ-

ній частині наукової інформації, послідовний, логічний, чіткий 

виклад головних результатів.  

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світогля-

дних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 

інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закла-

ді (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною ква-

ліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, 

ніж рівень повної загальної середньої освіти. 

Вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка 

є юридичною особою приватного або публічного права, діє згід-

но з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на 

певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-

технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 

організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої осві-

ти, післядипломної освіти з урахуванням їхнього покликання, 

інтересів і здібностей. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, 

що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійс-

нюється професійна підготовка. 

Гуманізація виховання – створення оптимальних умов 

для інтелектуального й соціального розвитку кожного вихован-

ця; виявлення глибокої поваги до людини; визнання природного 

права особистості на свободу, соціальний захист, розвиток здіб-

ностей і вияв індивідуальності, самореалізацію фізичних, психі-

чних і соціальних потенцій, на створення соціально-психічного 

фільтра проти руйнівних впливів негативних чинників навко-

лишнього природного і соціального середовища; виховання у 

молоді почуттів гуманізму, милосердя, доброчинності. 
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Гуманізм (від лат. humanus – людський, людяний) – про-

гресивний напрям духовної культури, що звеличує людину як 

найбільшу цінність у світі, утверджує право людини на земне 

щастя, захист прав на свободу, всебічний розвиток і прояв своїх 

здібностей. 

Гуманітаризація навчання – орієнтація на усвідомлення 

особистістю цінностей різних культур і народів, різних професій 

і спеціальностей, різних мов і власної, на економічну та правову 

освіту. 

Девіантна поведінка – (від лат. deviatio – відхилення) – 

відхилення від встановлених норм моралі та права. 

Демонстрація – метод навчання, який передбачає показ 

предметів і процесів у їх натуральному вигляді, динаміці. 

Дефініція (від лат. definitio – визначення) – коротке логіч-

но вмотивоване визначення, яке розкриває суттєві відмінності 

або ознаки того чи того поняття. 

Диверсифікація – широке коло навчальних закладів, 

освітніх програм, органів управління тощо. 

Дистанційне навчання – універсальна гуманістична фо-

рма навчання, що базується на використанні можливостей ши-

рокого спектра традиційних, нових інформаційних, телекомуні-

каційних технологій і технічних засобів, які створюють для ко-

ристувача умови вільного вибору дисциплін, діалогового обміну 

з викладачем без урахування відстані та часу. 

Диференціація в освіті – орієнтація всіх учасників освіт-

нього процесу на задоволення та розвиток своїх інтересів, нахи-

лів і здібностей. Вона може здійснюватися різними способами, 

наприклад, поділ навчальних дисциплін на обов'язкові та за ви-

бором, поділ навчальних закладів на елітні, масові та спеціальні. 

Доктор наук – другий науковий ступінь, що здобувається 

особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня док-

тора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей 

у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької 

роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання науко-

вих результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоре-

тичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне 

або світове значення та опубліковані в наукових виданнях. 
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Доктор філософії – освітній і водночас перший науковий 

ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на ос-

нові ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується 

спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або 

наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем 

вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публіч-

ного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Екзамен – форма навчання, що має на меті систематиза-

цію, виявлення та контроль знань студентів. 

Екскурсія навчальна – форма організації навчання в 

умовах виробництва, музею, виставки, природного ландшафту з 

метою спостереження та вивчення тими, хто навчається, різних 

об’єктів та явищ дійсності. Передбачає особливу організацію 

взаємодії педагога та студентів. 

Експеримент – один з методів пізнання, цілеспрямоване 

вивчення об’єкту з метою виявлення раніше невідомих його 

властивостей (якостей) або перевірки правильності теоретичних 

положень, що визначаються певною пошуковою ідеєю і має 

чітко виражену мету. 

Екстернат – особлива форма навчання осіб, які мають ві-

дповідний освітній (кваліфікаційний) рівень і намагаються здо-

бути вищий рівень освіти або кваліфікації, самостійно вивчаючи 

навчальні дисципліни. Вони складають у вищому навчальному 

закладі заліки, іспити, проходять інші форми підсумкового кон-

тролю, передбачені навчальним планом, у присутності комісії, 

що складається з трьох членів відповідної кафедри. 

Електронні видання навчального призначення – мають 

всі ознаки традиційних видань та цілу низку особливостей, зок-

рема: компактність збереження в пам'яті комп'ютера або на дис-

ку; гіпертекстові можливості, мобільність, тиражованість; мож-

ливість оперативно вносити зміни й доповнення; зручність пе-

ресилання електронною поштою. До електронних видань навча-

льного призначення належать автоматизовані системи навчаль-

ного призначення, які мають дидактичні, методичні й інформа-

ційно-довідкові матеріали з навчальної дисципліни, а також 

програмне забезпечення, яке дає змогу комплексно їх викорис-

товувати як для самостійної роботи, так і для контролю знань. 



Якість вищої освіти  

 

~ 218 ~ 

Електронний підручник (посібник) - електронне навча-

льне видання із систематизованим викладом навчального мате-

ріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти 

різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна 

система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, 

що використовується в Європейському просторі вищої освіти з 

метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освіт-

ніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів 

вищої освіти. Ґрунтується на визначенні навчального наванта-

ження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення ви-

значених результатів навчання, обліковується у кредитах ЄКТС. 

Загальна освіта – передбачає оволодіння знаннями, умін-

нями й навичками з основ наук, які потрібні людині у повсяк-

денному житті, а також підготовку до здобуття професійної 

освіти. Загальну освіту здобувають у загальноосвітніх навчаль-

но-виховних закладах (школах, гімназіях, ліцеях). 

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищо-

му навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою 

здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

Здобувачі освіти - вихованці, учні, студенти, курсанти, 

слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші осо-

би, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здо-

буття освіти. 

Зміст освіти – чітко окреслене коло знань, умінь, навичок 

і компетенцій, якими людина оволодіває шляхом навчання у 

навчальному закладі або самостійно. Він містить систему нау-

кових знань про природу, суспільство, людське мислення, куль-

туру та практичних умінь і навичок, необхідних для життєдіяль-

ності людини. Має сприяти розв'язанню основного завдання – 

формуванню гармонійної, всебічно розвиненої особистості. 

Зміст тесту – оптимальне відображення навчального ма-

теріалу в системі тестових завдань. 

Ідея – визначальне положення в системі поглядів, теорій.  

Ілюстрація (від лат. illustratio – освітлюю, пояснюю) – 

метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх 

символічному зображенні (зображення, схеми, креслення, ма-
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люнки тощо). 

Індивідуалізація навчання – врахування та розвиток ін-

дивідуальних особливостей особистості в ході організації всіх 

форм взаємодії учасників навчально-виховного процесу. 

Індивідуальність (від лат. individuum – неподільне) – лю-

дина, особистість, яка відрізняється сукупністю рис, якостей, 

своєрідністю психіки, поведінки та діяльності, що підкреслюють 

її самобутність, неповторність. 

Індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях 

реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що форму-

ється з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, 

можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти 

видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльнос-

ті та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисцип-

лін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Вона може 

бути реалізована через індивідуальний навчальний план. 

Індивідуально-орієнтоване навчання – форма організації 

навчальної діяльності, у рамках якої формується ставлення до 

студента як до суб’єкта навчальної діяльності, враховуються 

схильності, інтереси і здібності студентів; воно адаптує лекцій-

но-семінарську систему до запитів, можливостей і потреб кож-

ного студента; орієнтоване на розвиток особистості, становлен-

ня самосвідомості, самовиховання і формування майбутнього 

фахівця в мінливих умовах сучасного світу. 

Індивідуальна програма розвитку – документ, що за-

безпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освіт-

німи потребами, закріплює перелік необхідних психолого-

педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини 

та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням 

батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних 

стратегій і підходів до навчання. 

Індивідуальний навчальний план – документ, що ви-

значає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти 

освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його 

індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом 

освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних 

для цього ресурсів. 
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Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гаран-

тованих державою, що базується на принципах недискримінації, 

врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та 

включення до освітнього процесу всіх його учасників. 

Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження в практику оригіналь-

них, новаторських способів, прийомів, педагогічних дій і засо-

бів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від 

визначення його мети до очікуваних результатів. 

Інноваційне навчання – навчальна діяльність, зорієнто-

вана на динамічні зміни в навколишньому світі, яка ґрунтується 

на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, 

високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. 

Інноваційний процес в освіті – сукупність послідовних, 

цілеспрямованих дій, спрямований на її оновлення. 

Інтегральна освіта – система створення і транслювання 

діючим і підростаючим поколінням цільних образів світу з ура-

хуванням їхньої безперервної динаміки в суб'єктивному просто-

рі й достатній стабільності у просторі об'єктивному; поєднання 

навчального матеріалу з різних галузей наукового знання, поєд-

нання не тільки змісту, але й засобів, форм, методів представ-

лення навчального матеріалу, що вимагає поєднання систем, а 

не дисциплін і галузей наук.  

Інтенсифікація в педагогічній технології – застосування 

найновіших форм, методів та прийомів навчально-виховної діяль-

ності в ВНЗ на основі наукових рекомендацій, узагальнення кра-

щого педагогічного досвіду роботи та застосування комп'ютерної 

техніки. Основу інтенсифікації складає система вправ, які добирає 

викладач для кожного студента, зокрема, враховуючи його рівень 

інтелектуального розвитку, здібності та фізичний стан. 

Інтенсифікація навчання (від фр. intensification – напру-

жено, роблю) передбачає досягнення в навчанні бажаних ре-

зультатів за рахунок якісних чинників, тобто за рахунок напру-

ження розумових можливостей особистості. Адже в процесі 

екстенсивного навчання можливості мозку використовуються 

лише на 15-20 відсотків. Тому збільшення ефективності викори-

стання потенційних здатностей мозку студентів і викладачів – 
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це найперша умова інтенсифікації навчального процесу. 

Інтерактивні навчальні технології – ігрові технології 

навчання і розвитку, що побудовані на цілеспрямованій спеціа-

льно організованій груповій та міжгруповій діяльності, «зворот-

ному зв’язку» між всіма учасниками, для досягнення взаєморо-

зуміння й корекції навчального і розвивального процесу, індиві-

дуального стиля спілкування на основі рефлексивного аналізу. 

Інформатизація навчання – пов'язана з широким і масо-

вим використанням обчислювальної техніки та інформаційних 

технологій у навчально-виховному процесі за рахунок викорис-

тання сучасних видів аудіо- та відеотехніки і комп'ютерів. 

Item Response Theory (IRT) – англійська назва теорії, ви-

користовуваної переважно в освітніх, педагогічних і психологіч-

них вимірюваннях, статистичних дослідженнях. IRT має декілька 

трактувань: 1) «теорія тестових завдань», 2) «теорія латентних 

рис», 3) «теорія характеристичних кривих завдань», 4) «теорія 

моделювання й параметризації педагогічних тестів», 5) «сучасна» 

теорія тестів». За допомогою ІRT можна спрогнозувати ймовір-

ність правильного виконання завдань тесту будь-яким випробу-

ваним до пред'явлення тесту групі, виявити ефективність різних 

за труднощами завдань, використовуваних для оцінки знань або 

здатностей, що відрізняють підготовку студентів тестуємої групи. 

Категорія – форма логічного мислення, в якій розкрива-

ються внутрішні суттєві сторони та відносини між предметами, 

що досліджуються.  

Кафедра (від гр. kathedra – сидіння, стілець): 1) місце для 

викладача, промовця; 2) у вищих навчальних закладах – основ-

ний навчально-науковий підрозділ, що здійснює навчальну, ме-

тодичну і науково-дослідну роботу з однієї або кількох спорід-

нених дисциплін. 

Кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та за-

свідчена відповідним документом стандартизована сукупність 

здобутих особою компетентностей (результатів навчання). 

Класифікація методів – класифікація, що передбачає 

групування методів навчання залежно від джерел інформації, 

логіки мислення, рівня самостійності в процесі пізнання. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, на-
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вичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 

Комп'ютерні системи навчального призначення – про-

грамні засоби для використання в освітньому процесі, які дають 

можливість: диференціювати процес навчання, застосовувати 

індивідуальний підхід; контролювати особистість із діагностикою 

помилок та здійснювати зворотний зв'язок; забезпечувати само-

контроль й самокоригування навчально-пізнавальної діяльності; 

скорочувати час навчання за рахунок виконання комп'ютером 

складних обчислень; демонструвати візуальну навчальну інфор-

мацію; моделювати та імітувати процеси і явища, проводити ла-

бораторні роботи, експерименти й досліди в умовах віртуальної 

реальності; прищеплювати уміння приймати рішення тощо. 

Конспект (від лат. conspectus – огляд) – коротке письмове 

викладення змісту книги, статті, усного виступу. 

Конференція навчальна – організаційна форма навчання, 

спрямована на розширення, закріплення і вдосконалення знань, 

формування досвіду творчої діяльності. Проводиться, як прави-

ло, з декількома навчальними групами. Головне у конференції – 

вільне, щире обговорення проблемних питань.  

Концепція – система поглядів на: певне педагогічне явище, 

процес, спосіб розуміння, тлумачення будь-яких педагогічних 

явищ, подій; провідна ідея педагогічної теорії; сутність педагогі-

чної діяльності навчального закладу, її мету, завдання, об’єкт і 

суб’єкт діяльності, способи та засоби її здійснення тощо. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця 

вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною фор-

мою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

Курсові проекти (роботи) – виконуються з метою закріп-

лення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних під час 

навчання та їхнього застосування для комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання. Тематика курсових проектів 
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(робіт) має тісно пов’язуватися з потребами конкретного фаху. 

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією 

у складі двох-трьох викладачів кафедри (предметної або цикло-

вої комісії) за участю керівника курсового проекту (роботи). 

Лабораторне заняття – організаційна форма навчального 

заняття, на якому студенти під керівництвом викладача прово-

дять експерименти чи досліди в навчальних лабораторіях з ви-

користанням відповідного обладнання, комп’ютерної техніки. 

Лабораторний метод – ґрунтується на самостійному про-

веденні студентами експериментів, дослідів із застосуванням 

приладів, інструментів, тобто із використанням спеціального 

обладнання. 

Лекція (від лат. lectio – читання) – форма і основний ме-

тод навчання у ВНЗ, логічно завершений, науково-

обґрунтований і систематизований виклад певного наукового 

питання, ілюстрований, за необхідності, засобами наочності та 

демонструванням дослідів. 

Ліцензування – процедура визнання спроможності юри-

дичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціаль-

ністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів 

освітньої діяльності; 

Магістр – освітній ступінь, що здобувається на другому 

рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закла-

дом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається 

за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра ста-

новить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми 

– 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра 

обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обся-

гом не менше 30 відсотків. 

Математичні методи – реєстрування, виявлення серед-

ньої величини, моделювання, статистична обробка даних. 

Метод – (в педагогіці) підхід, прийом, засіб теоретичного 

дослідження або практичного втілення явища (процесу), прийом 

або система прийомів, що застосовується в певній галузі діяль-

ності; як наукова категорія – спосіб досягнення мети, певним 
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чином упорядкована діяльність. 

Метод анкетування – використовують для одержання 

інформації про типовість тих чи інших явищ навчально-

виховного процесу. Анкета складається з трьох частин: вступ-

ної, основної та демографічної. Вимоги до анкетування: добір 

найточніших запитань (прямих і непрямих); виключення підка-

зок; попереднє анкетування невеликої кількості студентів; пере-

вірка ступеня розуміння запитань і внесення корекцій до змісту 

анкети; порівняння результатів анкетування з результатами, 

одержаними іншим шляхом. 

Метод бесіди – безпосереднє спілкування з особами, яких 

дослідник вивчає в природних умовах. Умови ефективності бе-

сіди: авторитетність дослідника, наявність плану, сприятлива 

обстановка, відвертість, врахування індивідуальних особливос-

тей співбесідника, педагогічний такт, порівняння результатів 

бесіди з результатами спостереження. 

Метод дослідження – спосіб отримання нового знання; 

спосіб, прийом та процедура емпіричного і теоретичного пі-

знання явищ та процесів педагогічної дійсності. 

Метод інтерв'ю – застосовують тоді, коли дослідник упе-

внений в об'єктивності відповідей студентів. Під час інтерв'ю не 

ставлять уточнюючих запитань, ураховують тип респондента, 

ретельно продумують запитання. 

Метод конкретних ситуацій (кейс-метод) – такий метод 

навчання, за якого студентам пропонується проаналізувати реальну 

життєву ситуацію. Опис цієї ситуації одночасно відображає не 

тільки якусь практичну проблему, але й актуалізує певний ком-

плекс знань, які необхідно засвоїти під час вирішення проблеми. 

При цьому, сама проблема не має однозначного вирішення, являє 

собою особливий, розгалужений і неоднозначний оптимум.  

Метод навчання – засіб взаємопов'язаної діяльності ви-

кладача і студента, спрямованої на вирішення завдань навчання, 

виховання і розвитку. 

Метод наукового пізнання – спосіб пізнання, досліджен-

ня явищ природи і суспільного життя. Це також сукупність при-

йомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійс-

ності, підпорядкованих вирішенню конкретного завдання.  
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Метод презентацій використовується для представлення 

досягнень або викладення матеріалу, що вимагає унаочнення у 

максимальному обсязі. 

Метод соціометрії – вивчення структури і стилю взаємин 

у колективі. 

Методика – сукупність взаємозв’язаних способів та при-

йомів доцільного проведення будь – якої роботи.  

Методологія – система загальних і часткових методів на-

укового дослідження; система принципів і способів організації 

теоретичної та практичної діяльності, а також вчення про цю 

систему.  

Методологія наукового пізнання – учення про принци-

пи, форми й способи науково-дослідницької діяльності.  

Методологія педагогічних вимірювань – вчення про ос-

новні положення, форми, методи, принципи наукового дослі-

дження та організації ефективної практики в розробці показни-

ків якості підготовленості студентів і показників педагогічної 

діяльності, одним із основних завдань якої є розробка критеріїв 

ефективності та якості педагогічних вимірювань. 

Модель вимірювання – загальна структура, що охоплює 

не тільки кількісні та якісні методи вимірювання, але і розробку 

методики, створення вимірювачів і засобів вимірювання, прове-

дення тестування або інші форми збору даних, формування вибі-

ркових сукупностей студентів для калібрування вимірювачів або 

збору репрезентативних даних, аналіз даних, їх зіставлення тощо. 

Моделювання – метод створення і дослідження моделей. 

Наукова модель – змістовно представлена і матеріально реалізо-

вана система, яка відображає предмет дослідження. Вивчення 

моделі дозволяє отримати нову інформацію про об'єкт дослі-

дження. 

Модуль – логічно завершена частина навчального матері-

алу, яка обов’язково супроводжується контролем рівня знань й 

сформованості умінь та навичок студентів. 

«Мозковий штурм» – ефективний метод колективного 

обговорення, пошук рішення, який здійснюється шляхом віль-

ного обговорення думки всіх учасників. 

Навички – застосування знань на практиці, що здійсню-
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ється на рівні автоматизованих дій через багаторазові повторення. 

Навчальна дискусія – метод, за допомогою якого здійс-

нюється групове обговорення проблеми для встановлення істи-

ни шляхом зіставлення різних думок. 

Навчальні задачі – чітко сформульовані проблеми й умо-

ви їх розв’язання, в яких розмежовується відоме і невідоме. 

Тобто те, що слід віднайти шляхом здійснення певної послідов-

ності дій. 

Наука – сфера людської діяльності, система знань 

об’єктивних законів природи, суспільства, мислення, що вира-

жається у точних категоріях, а також діяльність, спрямована на 

здобуття нового знання і результати цієї діяльності.  

Наукова робота – цілеспрямоване пізнання, результати 

якого виступають як система обґрунтованих положень.  

Наукова стаття – один із основних видів наукових публі-

кацій, що містить виклад проміжних або кінцевих результатів 

наукового дослідження, висвітлює конкретне питання, фіксує 

науковий пріоритет автора, робить матеріал надбанням фахівців.  

Наукова тема – завдання наукового характеру, що підля-

гає науковому дослідженню та є основним показником науково-

дослідної роботи.  

Наукова теорія – система абстрагованих понять та твер-

джень, що являє собою ідеальне відображення дійсності.  

Наукова школа – творчий колектив дослідників різних 

поколінь, об’єднаних загальною програмою, стилем дослідни-

цької роботи, спільною аксіоматикою, логікою і які діють під 

керівництвом лідера-розробника теорії.  

Наукове дослідження – метод отримання та перевірки 

нових знань; особлива форма процесу пізнання, систематичне 

цілеспрямоване вивчення об'єктів, яке завершується формуван-

ням знання про досліджуваний об'єкт. Основними критеріями 

ефективності наукового дослідження є отримання нового науко-

вого результату і поповнення теоретичних і практичних знань. 

Вимоги до наукових досліджень: актуальність, наукова новизна, 

теоретична і практична значущість, наукова достовірність і об'є-

ктивність, доступність для використання іншими, показ міри та 

умов ефективного застосування одержаних результатів.  
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Науковий факт – явище, що становить базу для форму-

вання думки та є основою наукового пізнання.  

Норма якості освіти – виявлена і зафіксована документа-

льно система вимог до якості освіти, відповідних потребам осо-

бистості, суспільства, держави. 

Об'єктивність процедурна – незалежність результатів 

вимірювання від умов його проведення й суб'єктивних оцінних 

суджень педагога, що використовує тест.  

Об'єктивність інваріантна характеризується тим, що на 

оцінку кожного випробуваного вибірки не впливають оцінки 

інших випробуваних і труднощі завдань тесту. Завдяки цьому 

оцінки підготовленості студентів, що володіють високою інварі-

антною об'єктивністю, будуть більш точними, чим ті, які вихо-

дять при використанні традиційної теорії при конструюванні й 

застосуванні тестів.  

Освіта – певна сукупність систематизованих знань, умінь 

і навичок, поглядів і переконань, певної практичної підготовки, 

що досягаються в навчально-виховному процесі. 

Освіта політехнічна (від гр. poly – багато і techne – мис-

тецтво, майстерність, вправність) – один із видів освіти, завдан-

нями якого є ознайомлення з різноманітними галузями вироб-

ництва, пізнання сутності багатьох технологічних процесів, ово-

лодіння певними вміннями та навичками обслуговування най-

простіших технологічних процесів. Окремими компонентами 

політехнічної освіти людина оволодіває впродовж усього життя 

шляхом стихійного пізнання навколишньої дійсності, у процесі 

здобуття загальної та професійної освіти, а також беручи участь 

у виробничій діяльності. 

Освіта професійна – освіта, спрямована на оволодіння 

знаннями, вміннями і навичками, необхідними для виконання 

завдань професійної діяльності. 

Освіта професійно-технічна – освіта, яка забезпечує здо-

буття громадянами певної професії відповідно до їх покликання, 

інтересів та здібностей, соціальну підготовку до участі у проду-

ктивній праці. 

Освіта середня загальна – провідна складова системи 

освіти, що забезпечує освіту і виховання дітей 6-18 років, підго-
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товку їх до отримання професійної освіти та трудової діяльності. 

Освітні вимірювання – процес відображення числами рі-

внів прояву якостей особистості або знань, умінь і навичок, що 

викликають інтерес; практична освітня діяльність, яка має на 

меті отримання об'єктивних і інформативних оцінок рівня пото-

чної і підсумкової успішності студентів.  

Освітній проект – форма організації занять, що передба-

чає комплексний характер діяльності всіх його учасників, отри-

мання освітньої продукції за певний проміжок часу – від одного 

заняття до декількох місяців. 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) 

програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні 

вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рів-

ня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програ-

мою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компете-

нтності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного сту-

пеня вищої освіти. 

Освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяль-

ності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію 

освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті. 

Освітня послуга – комплекс визначених законодавством, 

освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої 

діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на дося-

гнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання. 

Особа з особливими освітніми потребами - особа, яка 

потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освіт-

ньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. 

Особистість – соціально-психологічне поняття; людина, 

яка характеризується з соціально-психологічного погляду, на-

самперед, рівнем розвитку психіки, здатністю до засвоєння со-

ціального досвіду, можливістю спілкуватися з іншими людьми. 

Оцінка (у навчанні) – відбиває результати контролю і є 

інтерпретацією і формалізацією результатів оцінювання. 

Оцінювання навчальної діяльності – встановлення рів-

ня відповідності реальних результатів навчання еталонним. 
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Парадигма (від гр. paradeigma – приклад, взірець) – ви-

знання наукових досягнень, які впродовж певного часу надають 

співтовариству моделі постановки проблеми та їх вирішення. 

Педагогіка (від гр. paidec – діти; ano – веду) – наука про 

навчання, освіту та виховання людей відповідно до потреб соці-

ально-економічного розвитку суспільства. 

Педагогіка вищої школи – галузь педагогічної науки, яка 

вивчає педагогічні закономірності й засоби організації та здійс-

нення освітнього процесу (самоосвіти), навчання, виховання 

(самовиховання), розвитку (саморозвитку) і професійної підго-

товки студентів (слухачів) до певного виду діяльності й суспіль-

ного життя. 

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяль-

ність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або 

самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, 

спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її 

загальнокультурних, громадянських та/або професійних компе-

тентностей. 

Педагогічна технологія – комплексний інтегративний 

процес, що включає людей, ідеї, засоби і способи організації 

діяльності для аналізу проблем планування, забезпечення, оці-

нювання й управління розв'язанням проблем, що охоплюють усі 

аспекти засвоєння знань. Це систематичний метод оцінювання 

всього процесу навчання і засвоєння знань шляхом обліку люд-

ських і технічних ресурсів та взаємодії між ними для досягнення 

ефективнішої форми освіти. 

Переконання – раціональна моральна основа діяльності 

особистості, яка дає їй змогу здійснювати певний вчинок свідо-

мо; основна моральна настанова, яка визначає мету й напрям 

вчинків людини, тверда впевненість у чомусь, заснована на пев-

ній ідеї, світогляді. 

Поняття – думка, що узагальнює та виокремлює предме-

ти, явища за певними ознаками, відображає суттєві його якості, 

результат узагальнення суттєвих ознак об’єкта, сукупність пог-

лядів на що-небудь.  

Постулати – твердження, що приймаються як істинні, хо-

ча вірність їх не доведена.  
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Пояснення – монологічна форма викладу змісту навчаль-

ного матеріалу, словесне тлумачення закономірностей, істотних 

зв’язків об’єкта, що вивчається, окремих понять, явищ. 

Практичне заняття (від лат. prakticos – діяльний) – фор-

ма навчального заняття, в ході якої викладач організовує розг-

ляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дис-

ципліни та формує вміння і навички їх практичного застосуван-

ня шляхом індивідуального виконання студентами відповідно 

сформульованих завдань.  

Предмет дослідження – теоретичне відтворення тих сут-

тєвих зв’язків та відношень, які підлягають безпосередньому 

вивченню.  

Принципи – вихідні положення будь-якої теорії, учення, 

науки або світогляду.  

Проблемна лекція – лекція у процесі якої включення ми-

слення студентів здійснюється викладачем за допомогою ство-

рення проблемних ситуацій. Для створення проблемної ситуації 

використовуються наступні прийоми: пряма постановка про-

блеми; проблемне завдання; повідомлення інформації, яка міс-

тить суперечність; повідомлення протилежних думок з будь-

якого питання; звернення уваги на те чи інше життєве явище, 

яке потрібно пояснити; повідомлення фактів, які викликають 

непорозуміння; зіставлення життєвих знань з науковими; поста-

новка питання, на яке повинен відповісти студент, прослухавши 

частину лекції і зробити висновки. 

Проблемна ситуація у навчанні – пізнавальна трудність, 

для подолання якої студенти мають здобути нові знання або 

докласти інтелектуальних зусиль. Проблемна ситуація, що усві-

домлюється та приймається студентами до розв’язання, перет-

ворюється у проблему. Проблема, у якій зазначено параметри та 

умови розв’язання переходить у проблемну задачу чи проблем-

не завдання. 

Проблемне викладання – діяльність викладача, яка за-

безпечує умови проблемного навчання студентів шляхом зуми-

сного створення системи послідовних проблемних ситуацій. 

Проблемне навчання – дидактична система, заснована на 

закономірностях творчого засвоєння знань і способів діяльності, 
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що включає сполучення прийомів і методів викладання і на-

вчання, яким притаманні основні риси наукового пошуку. Твор-

че засвоєння знань і способів діяльності припускає: самостійне 

перенесення знань і вмінь у нову ситуацію; бачення нових про-

блем у знайомих стандартних умовах; бачення структури об'єкта 

вивчення; бачення нової функції знайомого об'єкта; уміння ба-

чити альтернативу рішення, альтернативного підходу в його 

пошуку; уміння комбінувати раніше відомі способи вирішення в 

новий спосіб; уміння створювати оригінальний спосіб вирішен-

ня при відомих інших тощо. Проблемне навчання – особлива 

структура творчої навчальної діяльності студентів щодо засво-

єння знань і способів діяльності з наявністю аналізу проблемних 

ситуацій, формулювання проблем та їх вирішення за допомогою 

висування припущень, обґрунтування і доказів гіпотез. 

Прогностика педагогічна (від гр. prognostike – мистецтво 

робити прогноз) – галузь наукових знань, що розглядає принци-

пи, закономірності та методи прогнозування щодо об'єктів, які 

вивчає педагогіка. 

Професійна освіта – спрямована на оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками, які потрібні для здійснення професійної 

діяльності. В Україні професійну освіту здобувають у вищих та 

професійно-технічних навчальних закладах. 

Професійна підготовка фахівців – процес «виробницт-

ва» інтелектуального продукту, а отже, за аналогією, інтенсив-

ність педагогічного процесу можна визначити як усе повніше й 

раціональніше використання технічних (засоби навчання), мате-

ріальних (кошти) і трудових (науково-педагогічний склад) ресу-

рсів, застосовуючи ефективні засоби «виробництва» (методи 

навчання) та досягнення науково-технічного прогресу. 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у про-

цесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікува-

ти, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемо-

нструвати після завершення освітньої програми або окремих 

освітніх компонентів. 

Рейтинг навчальний – «накопичена оцінка» або оцінка, 

що враховує «передісторію», тобто результат роботи студента 
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упродовж певного часу, наприклад семестру. 

Реферат (від лат. refeire – доповідати, повідомляти) – ко-

ротке викладення змісту прочитаної книги, наукової роботи, 

повідомлення за результатами дослідженої наукової проблеми. 

Рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризу-

ється рівнем складності освітньої програми, сукупністю компе-

тентностей, які визначені, як правило, стандартом освіти та від-

повідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій. 

Розповідь – словесний метод навчання, монологічне, пос-

лідовне викладення матеріалу в описовій чи розповідній формі. 

Самостійна робота студента – навчальна діяльність сту-

дента, яка планується, виконується за завданням, під методич-

ним керівництвом і контролем викладача, але без його прямої 

участі. 

Семінарське заняття – (від лат. semimarium – «розсад-

ник») – форма навчального заняття, за якої викладач організовує 

дискусію із завчасно визначених тем до яких студенти готують 

тези відповідей або індивідуально виконані реферати – доповіді.  

Система освіти – сукупність складників освіти, рівнів і 

ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів осві-

ти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освіт-

ньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управлін-

ня у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регу-

люють відносини між ними. 

Системний підхід – породження "інженерного" стилю 

мислення, має певні інтенції технократичної парадигми пізнан-

ня, що в сполученні з дефіцитом уваги до гуманітарної природи 

надскладної педагогічної системи є суттєвим недоліком, проте 

сама стратегічна природа методологічної програми дає простір 

для вибудовування індивідуальної методики дослідження на 

основі тієї або іншої пізнавальної парадигми.  

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається 

вищим навчальним закладом та передбачає профільну спеціалі-

зовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму під-

готовки здобувачів вищої та післядипломної освіти. 

Спеціальність – необхідна для суспільства обмежена га-

лузь застосування фізичних і духовних сил людини, що дає їй 
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можливість отримати необхідні засоби для життя; комплекс 

набутих людиною знань і практичних навичок для заняття пев-

ним видом діяльності; складова галузі знань, за якою здійсню-

ється професійна підготовка. 

Спостереження – метод навчання, який передбачає 

сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному й 

виробничому середовищі без втручання ззовні у ці явища і про-

цеси; систематичне цілеспрямоване вивчення об’єкта.  

Стандарт вищої освіти – сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і 

наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кож-

ної спеціальності. 

Стандарт освітньої діяльності – сукупність мінімальних 

вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу 

вищого навчального закладу і наукової установи. 

Стандартизація – реалізація набору обов'язкових навча-

льних дисциплін у чітко визначеному обсязі. 

Стандартизація освіти – встановлення єдиних вимог до 

освітньої діяльності, що, однак, не виключає різноманіття спо-

собів їх досягнення. 

STEM-освіта – низка чи послідовність курсів або програм 

навчання, яка готує учнів/студентів до успішного працевлашту-

вання, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зок-

рема із застосуванням технічних, математичних знань і науко-

вих понять, вчить жити в реальному швидкозмінному світі, вмі-

ти реагувати на зміни, критично мислити і бути розвиненою 

творчою особистістю.  

Структура наукової роботи: титульний аркуш, зміст, 

вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел.  

Суб’єкт освітньої діяльності – фізична або юридична 

особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що 

провадить освітню діяльність. 

Тези – стислий виклад у письмовій формі суті певного пи-

тання або наукової проблеми, що включає огляд відповідних 

інформаційних джерел. Судження – висловлена думка, у якій 

відображене ставлення до її змісту, істинності або хибності.  
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Термін – слово або словосполучення, що означає чітко 

окреслене спеціальне поняття певної галузі науки.  

Тест – підготовлений згідно із певними вимогами ком-

плекс стандартизованих завдань, що дають змогу виявити в уча-

сників тестування компетенції, які піддаються певному оціню-

ванню за заздалегідь встановленими критеріями; інструмент 

оцінювання, використання якого повинно точно указувати га-

лузь і рівень знань або незнань студентів. 

Тренінг – навчання технологіям дії на основі певної кон-

цепції реальності в інтерактивній формі. 

Узагальнення – включення нових понять до раніше сфо-

рмованої системи знань методами бесіди та дискусії. 

Уміння – здатність людини свідомо виконувати певну дію 

на основі знань, готовність застосувати знання у практичній 

діяльності на засадах свідомості. 

Умовивід – процес мислення, що об’єднує послідовність 

двох та більше суджень, у результаті чого з’являється нове су-

дження.  

Форма навчання – зовнішня сторона організації навча-

льного процесу, що відображає спосіб організації діяльності 

викладача і студентів, який здійснюється в певному порядку і 

режимі, залежить від кількості студентів, характеру взаємодії 

суб’єктів навчального процесу, рівня самостійності, специфіки 

педагогічної діяльності. 

Цінності моральні загальнолюдські – набуті попередні-

ми поколіннями незалежно від расової, національної чи релігій-

ної приналежності морально-духовні надбання, які визначають 

основу поведінки й життєдіяльності окремої людини або певних 

спільнот. 

Цінності моральні національні – історично зумовлені й 

створені певним етносом погляди, переконання, ідеали, тради-

ції, звичаї, обряди, практичні дії, які ґрунтуються на загально-

людських цінностях, але відбивають певні національні прояви, 

своєрідність у поведінці та слугують основою соціальної діяль-

ності людей окремої етнічної групи. 

Шкала найменувань – найпростіший тип шкал, заснова-

ний на приписуванні об'єкту цифр або знаків, що відіграють 
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роль простих імен. 

Шкала порядку (рангу) – розташовані в порядку зрос-

тання або убування розміри вимірюваної величини. Отриманий 

при цьому впорядкований ряд називається ранжируваним ря-

дом, а сама процедура – ранжируванням.  

Шкала інтервальна – кількісна характеристика викорис-

товується для впорядкування об'єктів, властивості яких задово-

льняють відносинам еквівалентності, порядку й адитивності. 

Шкали відносин – інтервальна шкала з природним поча-

тком, досить інформативна, відображає властивості об'єктів, що 

задовольняють відносинам еквівалентності, порядку, адитивно-

сті й пропорційності. 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, 

умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її ком-

петентність відповідно до стандартів вищої освіти. 

Якість освіти - відповідність результатів навчання вимо-

гам, встановленим законодавством, відповідним стандартом 

освіти та/або договором про надання освітніх послуг. 

Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпе-

чення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття 

особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим 

законодавством та/або договором про надання освітніх послуг. 
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