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Актуальність дослідження визначається
європейським
вибором
України,
який
характеризує не тільки стратегічний напрям
міжнародного співробітництва, а й докорінні
зміни у різних сферах суспільно-економічного
життя. Проте зміна економічних, політичних,
соціокультурних,
наукових
й
освітніх
пріоритетів не повинна привести до втрати
Україною власних надбань, якими вона завжди
вирізнялась серед країн європейського простору.
Зокрема, це стосується сфери вищої освіти, яка
має багаторічну історію, традиції, надбання і
відкриття світового рівня.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
В останні роки, в контексті міжнародної
євроінтеграції України та її приєднання до
європейського освітнього простору, проводилось
багато досліджень учених (С. БлагодєтєлєваВовк, В. Вишньова, О. Горуненко, І. Дегтярьова,
Р. Захарчин, А. Іщенко, О. Красовська,
О. Нітенко, Л. Пшенична та ін.), у яких
розглядаються питання реформування системи
вищої
освіти,
підвищення
її
конкурентоспроможності,
гармонізації
взаємовідносин вищої школи з ринком праці в
напряму адаптації програм підготовки фахівців
до запитів економіки [2, 4].
Незважаючи на досить велику кількість
досліджень, публікацій та нововведень в освітній
процес ВНЗ, актуальною залишається проблема
оптимізації навчального процесу, підвищення
якості
навчання,
мобільності
і
конкурентоспроможності випускників технічних
ВНЗ.
Завдання
дослідження:
розробити
концепцію
індивідуально-орієнтованого
навчання студентів ВНЗ, яка відповідатиме
вимогам європейського вектору розвитку вищої
освіти України.

Виклад основного матеріалу дослідження
Індивідуально-орієнтоване навчання – це не
тільки система знань, умінь і навичок, які
отримують студенти 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 навчально-виховного
процесу
з
урахуванням
професійних
і
культурних норм спілкування, відкритість і
визнання
унікальності
особистості,
неповторності
та
індивідуальності
всіх
співучасників освітнього процесу – головна ідея
нової парадигми індивідуально орієнтованої
освітньої системи у ВНЗ.
У контексті досліджуваної проблеми
слушною є думка М. Коляди [3], який визначає
свободу вибору студента 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 професійних цілей, це
основна цінність та умова для становлення і
розвитку індивідуальності і професійності
студента.
Розробляючи концепцію індивідуальноорієнтованого навчання студентів технічних
ВНЗ, ми керувалися наступними принципами:
- Принцип усвідомленої перспективи («зроби
себе сам»), згідно з яким кожна людина має
можливість активно брати участь у власній
освіті.
Знання
автоматично
стають
затребуваними, а не нав’язаними жорсткими
рамками навчального плану, посилюється
мотивація навчання і ефективність засвоєння
знань;
- Принцип гнучкості системи вищої освіти,
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згідно з яким, зміст навчання і шляхи засвоєння
знань і придбання професійних навичок
відповідають потребам або рівню прагнень
особистості. Це підтверджує ефективність
системи багаторівневої вищої освіти при
здійсненні можливості зміни спеціалізації або
отриманні кількох спеціальностей за період
навчання у ВНЗ;
- Принцип динамічності системи вищої
освіти, пов’язаний зі здатністю швидко
реагувати при підготовці фахівців на зміни в
економіці і потреб ринку праці [1].
Враховуючи все вищезазначене, було
розроблено
концепцію
індивідуальноорієнтованого
навчання
студентів,
яка
впроваджується в освітньо-виховний процес
Одеської
державної
академії
технічного
регулювання та якості.
Концепція ґрунтується на Законі України
про вищу освіту № 1556-VІІ від 1 липня 2014
року і призначена для оптимізації навчального
процесу
і
навантаження
професорськовикладацького складу ОДАТРЯ.
Основна ідея індивідуально-орієнтованого
навчання – дати студентам можливість
самостійно визначати час відвідування занять і
створювати більш гнучкий графік навчання.
Ключові положення концепції:
• навчання за індивідуальним навчальним
планом студента (ІНПС);
•
формування
розкладу
занять
за
«дисциплінарним» принципом;
• гнучкий навчальний графік, можливість
для студента самому визначати необхідність і
час відвідування занять;
•
мобільність
студента,
можливість
індивідуально виконати і здати тематичні і
контрольні завдання;
• тематичний і підсумковий контроль
успішності студентів;
• моніторинг успішності студентів.
Індивідуальний навчальний план студента
складається на основі плану навчального процесу,
який містить блоки обов’язкових навчальних
дисциплін, дисциплін самостійного вибору
навчального закладу і дисциплін вільного вибору
студента.
Зміст і обсяг дисциплін визначається вищим
навчальним закладом та передбачає профільну
спеціалізовану
освітньо-професійну
або
освітньо-наукову
програму
підготовки
здобувачів вищої та післядипломної освіти (ст. 1.
Закону України про вищу освіту), із зазначенням
навчальних семестрів і анотації цих дисциплін,
які містяться в комплексах дисциплін по кожній
спеціальності. Перші два блоки дисциплін є
загальними і обов’язковими для обраної
спеціальності, останній блок зумовлюється

спеціалізацією. ІНПС складається деканатом на
кожний наступний рік навчання в кінці
поточного року і містить програми всіх
навчальних дисциплін, які вивчатиме студент
протягом року.
Для студентів першого нормативного,
першого прискореного і п’ятого курсів
індивідуальний
план
складається
після
зарахування студента на курс. План підписується
студентом і затверджується деканом факультету.
Лекційні заняття проводяться для всіх
студентів (потоком), які вивчають дану
дисципліну, незалежно від навчальної групи. При
цьому, студент вільно відвідує лекції необхідні для
вивчення дисципліни за його спеціальністю
(спеціалізацією).
Лекція, як найбільш традиційна форма
навчання у ВНЗ, має сприяти посиленню
індивідуальної
самоосвітньої
діяльності
студентів. Тому, при створенні навчальнометодичних комплексів дисциплін 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 окремих дій і способів
роботи);
 лекція-презентація (допоміжний матеріал
ілюстративного змісту, що інформує студентів
про основні ідеї і положення навчальної теми);
 лекція-конференція
(науково-практичне
заняття, з завчасно визначеною проблемою і
системою доповідей).
У зв’язку з загальноприйнятою тенденцією
скорочення аудиторних занять і зосередженням
уваги на самостійному опрацюванні студентами
навчального матеріалу і 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
лабораторних
занять
є
обов’язковим,
студент
може
самостійно
записатися на проходження такого заняття у
зручний для нього час, вибравши в розкладі
відповідний день і час.
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Для забезпечення індивідуального підходу у
навчанні група для практичних і лабораторних
занять має налічувати від 5 до 25 осіб. Кількість
студентів в сформованій таким чином групі для
виконання лабораторних робіт може бути
обмежена кількістю робочих місць в лабораторії.
З
метою
впровадження
принципів
мобільності та свободи вибору студентів в
умовах індивідуально-орієнтованого навчання
основний лекційний матеріал повинен бути
доступний студентам в бібліотеці ВНЗ та
електронній бібліотеці на сайті дистанційного
навчання. Студент повинен мати вільний доступ
до конспекту лекцій, методичних вказівок та
завдань до практичних, лабораторних занять і
самостійної роботи. Відповідно до навчальних
тем, завдання для практичних і лабораторних
занять
також
викладаються
на
сайті
дистанційного навчання.
В таких умовах особливого значення
набувають консультації, які викладач проводить
при необхідності, відповідно до графіку
консультацій та навчальних потреб студентів.
Навчальну консультацію доцільно проводити у
формі співбесіди індивідуально чи з групами
студентів після вивчення розділу програми, у
процесі вивчення окремих складних тем і
особливо під час підготовки до іспитів,
написання
курсових,
дипломних
робіт.
Специфіка
консультацій
полягає
у
добровільному відвідуванні їх студентами, і є
дієвою формою навчання та особистого
спілкування студента з викладачем за умов
усвідомлення студентами такої необхідності.
В
умовах
індивідуально-орієнтованого
навчання
особливого
значення
набуває
впровадження таких форм рубіжного контролю
знань студента, як тематичний і підсумковий /
семестровий (іспит, залік) контроль знань, а також
виконання і захист курсових робіт передбачених
планом.
Тематичний контроль дозволяє безперервно і
поетапно 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 навчального
матеріалу (теми). Його використання передбачає
попереднє ознайомлення студентів із загальною
кількістю занять з теми; кількістю і тематикою
основних робіт, термінами їх виконання;
питаннями, що виносяться на оцінювання; формою
та умовами проведення тематичного оцінювання.
Тематична оцінка може бути виставлена
автоматично на основі поточних результатів
навчання.
Підсумковий рубіжний контроль знань
спрямовано на визначення рівня реалізації

завдань,
сформульованих
у
навчальних
програмах, планах підготовки та в інших
документах, які регламентують навчальновиховний процес ВНЗ. Він охоплює і теоретичну,
і практичну підготовку студентів, проводять
його, як правило, у формі заліку та / або
екзамену, за традиційною формою: усно, або
письмово, з урахуванням вимог і специфіки
навчальної дисципліни.
Індивідуально-орієнтоване
навчання
передбачає
також
диференційований
(індивідуально-орієнтований) підхід в оцінці
знань студентів, і, відповідно, створення системи
диференційованих
завдань.
Ефективній
реалізації дидактичних цілей сприяє відповідна
класифікація
завдань.
Систематизація
диференційованих завдань здійснюється: 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 операційним вмістом:
передбачає різну кількість операцій стосовно
однакового обсягу змістової інформації; за
пізнавальною
самостійністю:
завдання
характеризуються однотипністю з операційнозмістового погляду та різноплановістю 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 рівня
засвоєння, допомогу «слабким» і створення умов
для глибокого засвоєння «сильними». Оцінку
здібностей студента проводить викладач під час
поточного контролю знань, проте така оцінка не
є основним критерієм для обрання поглибленого
або базового рівня вивчення дисципліни. Цим
критерієм є самооцінка студента, його бажання
або небажання поглиблено вивчати дисципліну,
брати участь в олімпіадах, конференціях та
інших позааудиторних формах роботи.
Робота зі студентами за ІНПС вимагає
педагогічного такту викладача, доброзичливості і
терпіння, вміння надихнути студента, всіляко
сприяти їхньому прагненню працювати над
завданнями вищого рівня. Водночас такту і
терпіння вимагають і студенти, які виявили
здібності, бажання і прагнення навчатися тільки за
базовим рівнем і у підсумку отримати оцінку «С» –
задовільно.
Ще до початку навчальної роботи викладач
повинен, складаючи навчальну та робочу
програму
дисципліни,
конспект
лекцій,
методичні
вказівки
до
практичних
і
лабораторних
робіт,
орієнтуватися
на
диференційований рівень знань студентів.
Наприклад, конспект лекцій забезпечує базовий
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рівень знань (В – відповідає оцінці «добре» і С –
«задовільно»), для отримання оцінки А 90–100
балів (відмінно) студентові необхідно самостійно
опрацювати
рекомендовану
літературу
і
виконати додаткові завдання підвищеної
складності. Отже, оцінювання знань відбувається
відповідно до ECTS, трьох рівнів (А, В, С). А –
підвищена складність, В – середній рівень, С –
базовий рівень знань. Все це робить оцінювання
знань більш прозорим і об’єктивним.
Концепція
індивідуально-орієнтованого
навчання має забезпечити його індивідуалізацію,
яка передбачає врахування індивідуальних
особливостей кожного, визначення перспективи
розумового
розвитку
й
гармонійного
вдосконалення
особистості,
формування
індивідуального стилю діяльності майбутнього
фахівця.
За умовами ІНПС студент повинен до
початку екзаменаційної сесії виконати всі
завдання за темами навчальної дисципліни, це
зазначається в плані і є можливістю
претендувати на оцінки «добре» і «відмінно» під
час підсумкового контролю – це основна умова
успішного навчання. Якщо студент до початку
екзаменаційної сесії не пройшов тематичний
контроль знань, він не може претендувати на
оцінку «відмінно». У разі невиконання
студентом плану, він позбавляється стипендії, а
при повторному невиконанні – може бути
відрахований відповідно до ст. 46. Закону про
вищу освіту «Підставами для відрахування
здобувача вищої освіти є: невиконання
навчального плану».
Крім указаного вище така система дає
можливість
автоматичного
моніторингу
успішності студентів деканатом, який проводиться
за допомогою електронної автоматизованої
системи моніторингу.
Висновки
Розроблена
концепція
індивідуальноорієнтованого навчання студентів ВНЗ дасть

змогу підвищити якість,
успішність навчання.

мобільність

та
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Л. В. Коломиец, д.т.н., О. И. Киселева, к.пед.н., С. Л. Волков, к.т.н., Жаборюк Э. А.
КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В статье раскрываются ключевые положения концепции индивидуально-ориентированного
обучения студентов вузов: организация учебно-воспитательного процесса по индивидуальному
учебному плану студента, формирование расписания занятий по «дисциплинарному» принципу,
гибкий учебный график, предоставление студентам возможности самим определять
необходимость и время посещения занятий, обеспечение мобильности студентов и возможности
индивидуально выполнить и сдать тематические и контрольные задания, проведение
тематического и итогового контроля успеваемости и введение системы мониторинга
успеваемости.
Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, принципы, формы обучения,
индивидуальный учебный план студента, тематический и рубежный контроль.
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L. V. Kolomiets, DSc, O. I. Kiseleva, Phd, S. L. Volkov, Phd, E. Zhaboryuk
THE CONCEPTION OF PERSON-ORIENTED EDUCATION FOR STUDENTS
The article describes the main regulations of the person-oriented conception for students in the Institutes of
Higher Education. They are: organization of teaching and educational process according to the personal
curriculum of a student, creating the timetable in accordance with the «disciplinary» principle, flexible
educational schedule, providing students a possibility to determine the time and quantity of their own schedule,
maintenance of the student’s mobility and possibility to complete and to hand in their subject and test papers,
realization of subject and total progress check and implementation of the monitoring system to control the
progress in studies.
Keywords: person-oriented education, principles, forms of education, personal curriculum of a student,
subject and total progress check.
УДК 006.73
К. А. Лозова, О. М. Алєксєєв, д.пед.н.
Сумський державний університет, м. Суми
СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ПРИ ЗМІШАНОМУ
НАВЧАННІ
У статті розглядаються питання сертифікації професорсько-викладацького складу ВНЗ при
впровадженні змішаної форми освіти. Проаналізовано та згруповано критерії компетентності
викладача в системі освіти з широким використанням ІКТ. Особливу увагу приділено експертній
оцінці представлених критеріїв та виявленню найбільш значущих з них для інженерних
спеціальностей. На основі дослідження доопрацьована система оцінювання та запропоновані нові
критерії компетентності викладача змішаної форми освіти.
Ключові слова: професорсько-викладацький склад (ПВС), змішана форма освіти, сертифікація
викладачів, професійні компетенції, критерії компетентності викладачів, експертна оцінка.
Постановка
проблеми.
Процеси
глобалізації освітнього середовища і науковотехнічний прогрес висувають нові вимоги до
рівня компетентності викладачів, як основного
чинника забезпечення конкурентоспроможності
університетів. Одним з найбільш популярних і
актуальних способів оцінювання рівня знань,
вмінь і навичок професорсько-викладацького
складу є сертифікація. На жаль, навіть і сьогодні
доволі багато навчальних закладів не розуміють
змісту самого процесу сертифікації, помилково
ототожнюючи її з атестацією та іншими
процедурами
підтвердження
відповідності.
Сертифікація викладачів – це процедура
встановлення
відповідності
якісних
їх
характеристик до вимог вітчизняних та / або
міжнародних стандартів, призначена оцінити
рівень професіоналізму фахівця відповідно до
зовнішніх професійних стандартів, тобто
розроблених поза конкретною установою.
Питаннями
впровадження
сертифікації
викладачів ВНЗ в Україні почали замислюватися
нещодавно. Дистанційна освіта не стала
винятком. В зв’язку зі стрімким зростанням
інтересу до дистанційного навчання, шукаються
шляхи його покращення і одним з аспектів

надання високого рівня освітніх послуг є
підвищення
компетентності
професорськовикладацького складу в сфері інформаційних
освітніх послуг.
Покращенню професійної компетентності
викладачів притаманно безліч причин, але на
нашу думку, слід починати вивчення даного
питання з встановлення та розробки критеріїв
для об’єктивної оцінки їх знань та навиків в
сфері освіти.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемам забезпечення якості дистанційного
навчання присвячені дослідження А. Андреєва,
Є. Володимирської, І. Делик, В. Птахіної,
І. Ібрагімова, Е. Іванченко, В. Кравця, Г. Ус,
Я. Манькута, О. В. Карпаева, О. Васюк,
В. Овсяннікова, Н. Хатькова, Ю. Павличенко,
В. Олійника, Г. Андріанова та інших.
В роботах С. Федотової, І. Проскуровської,
М. Іващенка, Л. Кайдалової, З. Мнушко,
М. Стрюкова,
А.
Анисимова
[1],
Р. Г. Мельниченко,
Вільяма
Хассона,
Г. Мурасова [2], З. Курлянд [3], Кадирової Е. [4],
Нікулічевої Н. В. [5] було розглянуто роль
викладача
(т’ютора)
в
впровадженні
дистанційної освіти та покращення його рівня
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