
Студентоцентроване навчання та 

проблеми  його запровадження в 

наших університетах 

(в контексті нового Закону України 

«Про вищу освіту»)



Сучасна парадигма вищої освіти:

• Студентоцентроване навчання (student-centered

education)

• Навчання, орієнтоване на вихід (output-oriented study

programme)

• Компетентнісний підхід в побудові та реалізації

навчальних програм (competence-based approach)

• Навчання, орієнтоване на результати (result-based

education)



Проект TUNING

Tuning Educational Structures in Europe

Налаштування освітянських структур в Європі

http://tuning.unideusto.org/tuningeu

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/


ПРОЕКТ TUNING

• Проект “Гармонізація освітніх структур в Європі” започаткований в
2000 році з метою поєднання політичних цілей Лісабонської
стратегії та Болонського процесу із потребами сектору вищої
освіти.

• Завданням проекту було запропонувати конкретний підхід до
впровадження Болонського процесу на рівні вищих навчальних
закладів та предметних областей.

• Проект TUNING служить основою для розробки контрольних
опорних точок (точок прив’язки) на рівні предметної області, що
повинно забезпечити порівняльність, сумісність та прозорість
навчальних програм. Опорні точки формулюються в термінах
кінцевих результатів навчання та компетентностей.

• В ході проекту також запропонована методологія розроблення,
перегляду, розвитку, впровадження та оцінювання навчальних
програм для кожного із освітніх циклів.

• Проект адмініструється Університетом Деусто (Іспанія)



ПРОЕКТ TUNING



МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1. Визначення потреби та потенціалу програми

2. Визначення профілю та ключових компетентностей

3. Формулювання програмних результатів навчання

4. Вирішення питання щодо модуляризації освітньої програми

5. Визначення компетентностей та формулювання результатів 
навчання для кожного модуля

6. Визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання

7. Перевірка охоплення ключових загальних та предметно-
спеціалізованих компетентностей

8. Розроблення освітньої програми та її структурних одиниць

9. Перевірка збалансованості та реалістичності програми

10. Моніторинг та удосконалення програми в процесі її реалізації



ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Компетенції vs Компетентності

 Знання, уміння, навички, здатності …

 Інтегральна характеристика особи

 Сфера відповідальності та прийняття рішень

14.07.2015Ю.М. Рашкевич



ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Компетентності

 Знання, уміння, навички, здатності …

 Інтегральна характеристика особи

Компетенції

 Сфера відповідальності та прийняття рішень

14.07.2015Ю.М. Рашкевич



ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Закон України “Про вищу освіту”

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь та практичних навичок,

способів мислення, професійних, світоглядних та громадянських якостей,

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом

навчання на певному рівні вищої освіти.

Проект TUNING

Компетентності являють собою динамічне поєднання знань, розуміння,

навичок, умінь та здатностей; розвиток компетентностей є метою освітніх

програм. Компетентності формуються в різних навчальних дисциплінах і

оцінюються на різних етапах.

14.07.2015Ю.М. Рашкевич



ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Національний освітній глосарій: вища освіта

Компетенція – надані (наприклад, нормативно-правовим актом)

особі (іншому суб’єкту діяльності) повноваження, коло її (його)

службових та інших прав і обов’язків,

14.07.2015Ю.М. Рашкевич



ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Закон України “Про вищу освіту”

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших

компетентностей, набутих особою в процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати,

кількісно оцінити та виміряти.

Проект TUNING

Результати навчання – формулювання того, що повинен знати, розуміти,

бути здатним продемонструвати студент після завершення навчання. Можуть

відноситися до окремого модуля курсу, або також до періоду навчання

(програми першого, другого чи третього циклів). Результати навчання

визначають вимоги до присудження кредиту.

14.07.2015Ю.М. Рашкевич



ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Компетентності vs Результати навчання

Відмінність між результатами навчання та компетентностями

полягає в тому, що перші формулюються викладачами на рівні

освітньої програми, а також на рівні окремої дисципліни, а

компетентності набуваються особами, що навчаються.

14.07.2015Ю.М. Рашкевич



K1 K2 … … … Km

РН1 + - - + - -
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Результати навчання vs компетентності



ПРОФІЛЬ  ПРОГРАМИ

Профіль програми є коротким (обсягом 2 сторінки), його основне

призначення – виразити найбільш суттєву інформацію про навчальну

програму. Він визначає місце програми на академічній карті, або в тематиці

наукових досліджень.

Профіль програми визначає предметну область, до якої належить дана

навчальна програма, її рівень (перший, другий, третій цикли) та специфічні

особливості даної програми, які відрізняють її від інших подібних програм.

Профіль програми може бути самодостатнім документом (наприклад, в

інформаційному пакеті університету), або частиною Додатку до диплома

(пункт 4.2).

14.07.2015Ю.М. Рашкевич



ПРОФІЛЬ  ПРОГРАМИ

Структура профілю програми

Загальна інформація (титул програми)

A. Ціль навчальної програми.

B. Характеристика програми.

C. Придатність до працевлаштування та подальшого

навчання.

D. Стиль викладання.

E. Програмні компетентності.

F. Програмні результати навчання.

14.07.2015Ю.М. Рашкевич



ПРОФІЛЬ  ПРОГРАМИ

Програмні результати навчання – узгоджений набір 15-20

тверджень, які виражають, що студент повинен знати,

розуміти та бути здатним виконувати після успішного

завершення навчальної програми.

Програмні компетентності – від 8 до 15 найважливіших

компетентностей загалом, вони визначають специфіку та

включаються в профіль програми. Очікується, що програмні

компетентності однакових програм в різних університетах є

подібними, чи порівняльними між собою.



ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ"

Стаття 10. Стандарти вищої освіти

3. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 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 забезпечення якості

вищої освіти;

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

14.07.2015Ю.М. Рашкевич



КЛАСИФІКАЦІЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Компетентності: спеціальні (фахові), загальні.

До спеціальних (subject related) відносяться компетентності, які:

• є специфічними для даної предметної області 

(галузі/напряму/дисципліни);

• безпосередньо пов’язані із спеціальними знаннями у предметній 

області;

• визначають профіль програми, тобто роблять її індивідуальною, 

істотно відмінною від інших програм.

Загальні (generic) компетентності – знання, розуміння, навички та

здатності, якими студент оволодіває у рамках виконання певної

програми навчання, але які мають універсальний характер.



Загальні компетентності (Tuning, 2012)

• Здатність до аналізу та синтезу

• Уміння застосовувати знання на практиці

• Планування та розподіл часу

• Базові загальні знання сфери навчання

• Застосування базових знань професії на практиці

• Усне та письмове спілкування рідною мовою

• Знання другої мови

• Елементарні навички роботи з ПК

• Дослідницькі уміння

• Здатність до самонавчання

• Навички роботи з інформацією (уміння знаходити та аналізувати 
інформацію з різних джерел)

• Уміння самокритики та критики

• Здатність адаптуватися до нових ситуацій

• Здатність генерувати нові ідеї (творчість)



Загальні компетентності (Tuning, 2012)

• Розв’язання задач

• Прийняття рішень

• Робота в команді

• Міжособистісні вміння

• Лідерство

• Здатність працювати в команді фахівців з різних підрозділів

• Уміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі

• Увага до відмінностей та впливу культури

• Уміння працювати в міжнародному контексті

• Розуміння культур та традицій інших країн

• Уміння працювати автономно

• Розробка та менеджмент проекту

• Ініціативність та дух підприємництва

• Дотримання етики 

• Забезпечення якості

• Воля до успіху



Фахові (спеціальні) компетентності

В рамках проекту Tuning повністю розроблені програми
Євробакалаврів та Євромагістрів для 9 предметних областей
(subject areas) – Бізнес і менеджмент, Хімія, Науки про Землю,
Освіта, Європейські студії, Математика, Фізика, Історія,
Сестринська справа. Ведеться/завершена робота по навчальних
програмах третього циклу. Матеріали (Guidelines and Reference
Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in…) є
доступними на:

http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas.html

Проект Tuning в цілому розглядає 42 предметні області, для
яких опрацьовані переліки фахових компетентностей/
результатів навчання.

http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas.html




The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)

Агенція забезпечення якості вищої освіти Великобританії

QAA затвердила Subject Benchmark Statements (стандарти, опорні

точки) для 58 навчальних програм бакалавра із відзнакою

(Honours Degrees) та 13 навчальних програм магістра.

Обсяг стандарту – порядку 8-12 с.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


