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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ (НА ПРИКЛАДІ МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ). ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
В статті розглянуто основні шляхи вдосконалення форм організації
навчання у вищій школі механіко-математичного факультету КНУ ім.
Тараса Шевченка. Запропоновано інноваційні форми організації вищої
освіти.
Ключові слова: форма організації, метод.
В статье рассмотрены основные пути совершенствования форм
организации обучения в высшей школе механико-математического
факультета КНУ им. Тараса Шевченко. Предложены инновационные формы
организации высшего образования.
Ключевые слова: форма организации, метод.
In the article the main ways of improving forms of learning in high school
mechanics and mathematics faculty KNU. Taras Shevchenko. An innovative form
of higher education.
Key words: form of organization, method.
Актуальність. В аналітичній доповіді ЮНЕСКО «Сталий розвиток
після 2015 р.» зазначено, що у нову інформаційну епоху саме вища освіта
має стати основоположним елементом у напрямі прогресу, а інновації у
різних сферах суспільної діяльності мають містити в собі високий динамізм,
швидку зміну знань, інформації, технологій. За таких умов підвищується
соціальне значення держави у забезпеченні доступу до якісної освіти,
високого рівня знань, можливості набуття відповідних умінь, компетенцій
через надання вишам академічної мобільності і свободи.
Закон України «Про вищу освіту» серед основних завдань вищих
навчальних закладів передбачає «забезпечення органічного поєднання в
освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності». Саме
суспільне консенсусне розуміння того, що освіта – це один із головних
факторів цивілізаційного, економічного розвитку держави, дає сьогодні
поштовх до стратегічного вирішення завдань і забезпечення системного
реформування національної вищої школи, адекватної модернізації та
інтеграції її до європейського економічного, культурного, інформаційного
простору.
5

Мета статті: є спроба визначити характерні особливості засобів,
форм і методів інноваційного навчання, розкрити специфіку їх використання
в інтерактивному середовищі на прикладі механіко-математичного
факультету.
Виклад основного матеріалу. Сутність процесу нововведень у
технології і методи сучасного навчання стали об’єктом дослідження як
зарубіжних, так і українських учених. Наукові розвідки А. М. Алексюка, І. І.
Доброскок, В. П. Коцура, С. О. Нікітчиної, В. Г. Кременя, В. В. Ільїна, С. В.
Пролеєва, М. В. Лисенка, П. Ю. Сауха та інших присвячені загальнотеоретичним, науково-практичним проблемам інноваційної парадигми у
вищій школі, окремим прогресивним формам і технологіям навчання, досвіду
та перспективам їх використання в освітній практиці. Зокрема, автори
пов’язують інновації у навчанні з необхідністю: вдосконалення традиційного
педпроцесу (модернізація, модифікація, раціоналізація); трансформації
існуючого традиційного освітнього процесу, тобто радикальних перетворень
та комплексних видозмін. Дослідники проблем педагогічної інноватики О. І.
Абдалова, О. Ю. Ісакова, О. В. Василенко, І. О. Галиця і О. С. Галиця, В. В.
Докучаєва, О. В. Фатхутдінова та інші розуміння нового в освітньому процесі
співвідносять із такими характеристиками, як корисне, прогресивне,
позитивне, сучасне, передове. Світовим трендом у сфері освіти стають
відкриті онлайн-курси МООСs і медіа-освіта. Автори наголошують на тому,
що впровадження нових технологій навчання та досконале оволодіння ними
вимагають певної внутрішньої готовності як викладачів, так і здобувачів
вищої освіти до серйозних перетворень, що відповідають умовам
швидкозмінного інформаційного суспільства.
У діяльнісному аспекті інноваційними слід вважати оригінальні,
новаторські способи та прийоми педагогічних дій і засобів. Отже,
інноваційне навчання – це постійне прагнення до переоцінки цінностей,
збереження тих із них, які мають незаперечне значення, і відкидання тих, що
вже застаріли.
Серед сучасних технологій навчання, своєчасність і корисність яких
підтверджена досвідом роботи ВНЗ, слід виділити: особистісно-орієнтовані,
інтеграційні, колективної дії, інформаційні, дистанційні, творчо-креативні,
модульно-розвивальні тощо. Вони мають стати основою для ефективної
дидактико-методичної, психологічної, комунікативної взаємодії студента і
викладача та прояву компетентних навичок. У цій технології особистість,
тобто здобувач вищої освіти, – головний суб’єкт, мета, а не засіб досягнення
поставленої мети.
Нині в освітній практиці відомі педагогічні технології, які найбільш
часто використовуються. Спробуємо класифікувати їх таким чином:
• структурно-логічні технології: поетапна організація системи
навчання, що забезпечує логічну послідовність постановки і вирішення
дидактичних завдань на основі поетапного відбору їх змісту, форм, методів і
засобів із урахуванням діагностування результатів;
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• інтеграційні технології: дидактичні системи, що забезпечують
інтеграцію міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на
рівні інтегрованих курсів (у т. ч. електронних);
• професійно-ділові ігрові технології: дидактичні системи використання
різноманітних «ігор», під час проведення яких формуються вміння
вирішувати завдання на основі компромісного вибору (ділові та рольові ігри,
імітаційні вправи, індивідуальний тренінг, комп’ютерні програми тощо);
• тренінгові засоби: система діяльності для відпрацювання певних
алгоритмів вирішення типових практичних завдань за допомогою
комп’ютера (психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування,
розв’язання управлінських завдань);
• інформаційно-комп’ютерні технології, що реалізуються в
дидактичних системах комп’ютерного навчання на основі діалогу «людинамашина» за допомогою різноманітних навчальних програм (тренінгових,
контролюючих, інформаційних тощо);
• діалогово-комунікаційні технології: сукупність форм і методів
навчання, заснованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних
системах суб’єкт-суб’єктного рівня.
У сучасній методиці викладання найбільш прийнятною виявилася
класифікація, побудована на дієвому підході до навчання. Згідно з нею
існують методи:
а) які забезпечують опанування навчального предмета (словесні,
візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні,
дедуктивні);
б) які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність
(навчальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри,
творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти, конкурси, вікторини
тощо);
в) методи контролю і самоконтролю у навчальній діяльності
(опитування, залік, іспит, контрольна робота, тестові завдання, питання для
самоконтролю, у т. ч. через комп’ютерні освітні системи)
Особисто маючи змогу пройти весь довгий, нелегкий, але, без сумніву,
корисний
шлях на механіко-математичному факультеті, хочеться
підкреслити, що на нашому факультеті науковий процес дійсно потребує
хоча б деяких нововведень. На сучасному етапі пріоритетними напрямами
вдосконалення є розвиток індивідуальних форм навчання, впровадження
інтегрованих курсів, розвиток інформаційної бази навчального процесу,
оптимальне насичення автоматизованими системами, дослідження на основі
комп’ютерної техніки. Навіть державна програма передбачає необхідність
створення й упровадження нових навчальних технологій, основним завдання
якої є використання інформаційних технологій навчання.
На сучасному етапі пріоритетними напрямами вдосконалення
навчально-виховного процесу є розвиток індивідуальних форм навчання,
впровадження інтегрованих курсів, розвиток інформаційної бази навчального
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процесу, оптимальне насичення автоматизованими системами, дослідження
на основі комп’ютерної техніки. Державна програма передбачає необхідність
створення й упровадження нових навчальних технологій, основним завдання
якої є використання
інформаційних технологій навчання. На
сьогоднішньому ринку освітніх послуг такими є інноваційні активні та
інтерактивні мето- дики навчання. Оскільки суттєво зростає творча
компонента освіти, активізується роль усіх учасників навчального процесу,
зміцнюється
творчо-пошукова
самостійність
студентів,
особливої
актуальності набули концепції проблемного та інтерактивного навчання,
пов’язаного з використанням комп’ютерних систем. Під час такого
освітнього процесу студент може комунікувати з викладачем он-лайн,
вирішувати творчі, проблемні завдання, моделювати ситуації, включаючи
аналітичне і критичне мислення, знання, пошукові здібності.
Як бачимо, йдеться про новітню (інноваційну) методику як навчання,
так і викладання. Серед інтерактивних методів, форм і прийомів, що
найчастіше використовуються в навчальній роботі ВНЗ, слід назвати такі:
аналіз помилок, колізій, казусів; брейнстормінг («мозковий штурм»); діалог
Сократа (сократів діалог); «дерево рішень»; дискусія із запрошенням
фахівців; коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; майстеркласи; метод аналізу і діагностики ситуації; метод інтерв’ю (інтерв’ювання);
метод проектів; моделювання; навчальний»полігон»; PRES- формула (від
англ. Position – Reason – Explanation or Example – Summary); проблемний
(проблемно- пошуковий) метод; публічний виступ; робота в малих групах;
тренінги індивідуальні та групові (як окремих, так і комплексних навичок) та
ін. Із інноваційних механізмів активізації педагогічного і наукового процесів
усе частіше згадується необхідність відродження ідеї змагальності у всіх
сферах життя, зокрема, йдеться про метод «гонка за лідером». Автори цієї
методики висвітлюють ретроспективу, значення, зміст поняття «змагання»,
розкривають методологічні аспекти застосування нетрадиційної (штучної)
конкуренції, наводять слушні пропозиції щодо нарахування балів за основні
види освітньої діяльності, надають конкретні формули для розрахунку
загальної кількості балів, акцентують увагу на розробці так званого
безмашинного програмного методу контролю знань студентів, застосування
якого дозволить перевірку знань необмеженої кількості студентів з окремих
питань навчальної дисципліни, в даному випадку математики за короткий
проміжок часу.
Модель спрямована передусім на забезпечення підвищення рівня
індивідуально-психологічної готовності студентів до самостійного навчання,
оволодіння майбутніми спеціалістами відповідними кваліфікаціями, набуття
вмінь і навичок роботи, розвиток професійно значущих якостей особистості.
Із впровадженням дистанційного навчання багато вузів уже сьогодні
застосовують технологію онлайн-семінару під назвою «вебінар», який
демонструє порівняльні таблиці, презентації, відеоролики тощо. За
допомогою інтернет-технологій вебінар зберіг головну ознаку семінару –
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інтерактивність, яка забезпечує моделювання функцій доповідача, слухача,
що працюватимуть інтерактивно, комунікуючи разом за сценарієм
проведення такого семінару. У той же час при налагодженні зв’язку викладач
– студент за допомогою онлайн-комунікації в інформаційному освітньонауковому середовищі університетів необхідні суттєві консолідовані дії
кафедр, інформаційних центрів, лабораторій, бібліотек для його наповнення
якісними проблемно-орієнтованими ресурсами, як наслідок, забезпечення
здобуття знань. Так, на фокус-опитуванні студентів «чи допомагають
електронні ресурси у вивченні фахових дисциплін» – 93 % респондентів
відповіли, що елек- тронні навчальні комплекси, електронні підручники, інші
навчально-методичні матеріали і віртуалізовані засоби є важливими в
дистанційній освіті.
Висновки. Підводячи підсумок, хочу знову підкреслити, що структура
й сутність інноваційного освітнього процесу відповідає характеру і
швидкості соціальних змін у суспільстві, високим європейським стандартам
підготовки конкурентоспроможних фахівців інноваційного типу. Отже,
сучасний зміст освіти має орієнтуватися на використання інформаційних
технологій, поширення інтерактивного, електронного навчання з доступом до
цифрових ресурсів та інтелект-навчання для майбутнього.
У зв’язку з цим невідкладного вирішення потребують такі нагальні
питання:
1) внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу
ВНЗ;
2) передбачення механізмів просування навчання в Інтернеті
(електронне навчання);
3) нормативне врегулювання використання електронних навчальнометодичних ресурсів в освітньому цифровому просторі вузу;
4) розробка нових програм, зокрема з основ інтернет-безпеки,
соціальних комунікацій у професійній підготовці спеціалістів;
5) впровадження навчальних матеріалів та продуктів нового покоління
відповідно до вимог сучасної економіки та соціального запиту ринку праці.
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МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО КУРАТОРА ВИЩОЇ ШКОЛИ
У даній роботі визначається роль куратора у виховному процесі.
Перелічуються та описуються його основні функції та принципи.
Наводяться приклади основних загально-психологічних особливостей
куратора вищої школи. Автор робить висновок, що ідеальний куратор це
освічена людина, що має певний досвід та володіє педагогічними тонкощами
навчання людей.
Ключові слова: куратор, виховний процес, вища школа, студентська
молодь, функції і роль куратора.
В данной работе определяется роль куратора в учебном процессе.
Перечисляются и описываются его основные функции и принципы.
Приводятся примеры основных общепсихологических особенностей
куратора высшей школы. Автор делает вывод, что идеальный куратор это
образовнный человек, у которого есть определенный опыт и который
владеет педагогическими тонкостями обучения людей.
Ключевые слова: куратор, учебный процесс, высшая школа,
студенческая молодежь, функции и роль куратора.
Bukhinchenko Yevhen
Taras Shevchenko national university of Kyiv, master of actuarial and financial
mathematics, department of mechanics and mathematics
A MODEL OF IDEAL CURATOR IN HIGH SCHOOL
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This work defines the role of curator in the education process. It lists and
describes main functions and principles. It provides examples of major generallypsychological features of curator in high school. Author makes a conclusion that
ideal curator is an educated person with particular experience and knowledge of
pedagogical details of education process.
Key words: curator, educational process, high school, college students,
functions and role of curator.
Актуальність. На сучасному етапі розвитку суспільства основна увага
акцентується не тільки на підвищенні професійних якостей студентської
молоді, але й на їх особистісному зростанні, збагаченні життєвого досвіду
духовними цінностями, формуванні світоглядних орієнтирів та найкращих
людських якостей: совісті, порядності, інтелігентності, працелюбності.
Суттєве місце у вирішенні цих завдань належить доцільно та вміло
організованій позааудиторній виховній роботі у вищих навчальних закладах.
Саме вона сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця, як
громадянина-патріота, небайдужого до долі української держави, економіки,
освіти та культури. Значна роль у ефективній організаційно-виховній роботі
у ВНЗ належить, безумовно, куратору. Саме від його організаторських та
особистісних якостей залежить вектор професійного та особистісного
становлення майбутніх фахівців. Ідеальний образ взірцевого куратора вищої
школи бере свій початок в уявленнях сучасної філософії про наставника
життя, який характеризується як яскрава, самобутня, творча, не позбавлена
харизматичності особистість, здатна відчути проблеми і суперечності життя і
пропустити через свою індивідуальність, через своє життя особистість, яка
передає життєві цінності і зразки професійної поведінки. Традиційно
основними завданнями кураторів вважаються згуртування колективу
студентської групи, допомога студентам адаптуватися до умов навчання у
вищій школі, а також до умов майбутньої професійної діяльності, залучення
студентів до громадського життя вищого навчального закладу. У сучасній
педагогіці і психології починає переважати підхід до виховання як до
створення умов для саморозвитку особистості майбутнього фахівця,
професіонала, високоосвіченої і культурної людини.
Метою даної статті є визначення ролі куратора в навчальному процесі
вищої школи та опис усіх якостей та рис людини, які найкраще пасують
куратору.
Загально-психологічні особливості куратора вищої школи. Куратор (лат.
- curator) у перекладі з латинської мови означає опікун, попечитель. Він
здійснює виховний влив на студентську молодь шляхом проведення
різноманітних виховних заходів та залучення їх до самовиховання, сприяє
становленню доброзичливих, морально-етичних, гуманістичних стосунків
серед студентства, виступає посередником у взаємодії вихованців з
професорсько-викладацьким складом, керівництвом.
Кожний куратор – неповторна особистість і тому, звичайно, кожен
шукає і знаходить свій власний стиль роботи. Цей стиль визначається віком
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(наприклад,
викладач-початківець
чи
аспірант
працюватиме
і
спілкуватиметься зі студентами інакше, ніж викладач, що має великий стаж
роботи). Куратор-жінка, скоріше за все, схилятиметься до опіки, велике
значення приділятиме емоційній насиченості взаємин куратора групи та
студентів між собою, в той час як чоловік частіше звертатиме увагу на
зовнішні, більш формальні показники діяльності окремих студентів та групи
в цілому.
Діяльність куратора зумовлюється його особистісними психологічними
характеристиками. Серед рис, що мають значення для успішної діяльності
викладача-куратора, перш за все зазначимо достатньо високий рівень
загальної, а також психологічної та педагогічної культури. Варто також
зазначити, що людина не зможе ефективно працювати куратором, якщо вона
не матиме комунікативних здібностей та навичок ефективного спілкування.
На стиль роботи куратора значною мірою впливають його темперамент,
характер, рівень емоційності та здатність керувати емоціями. Різними будуть
стиль й ефективність роботи куратора в залежності від його самооцінки,
рівня загальної та психологічної культури, комунікативної компетенції.
Аналізуючи проблему кураторства у вищій школі слід звернути увагу на
поняття професіограма куратора, оскільки усвідомлення її змісту допомагає
розумінню суті призначення та діяльності такого спеціаліста у системі ВНЗ.
У «Тлумачному словнику кадрового менеджменту» зазначено, що
професіограма – це «характеристика професії, у якій перелічено основні
вимоги, що висуваються до особистісних якостей людини (розумових,
фізичних, психологічних тощо)» [4]. На мою думку, цей перелік ще можна
доповнити про важливість вимог не тільки до особистісних якостей, а й до
професійно-педагогічної спрямованості, знань, умінь спеціаліста. Отже,
професіограма куратора вищої школи включає:
Рівень професійно-педагогічної спрямованості (гуманізм у ставленні до
студентів, відповідальність за виховну роботу, вимогливість у процесі
забезпечення виховної діяльності, любов до підопічних тощо), який
виробляється протягом життя.
Знання з основ дисциплін (педагогіки, психології, філософії, анатомії,
фізіології, гігієни, теорії та методики виховання різновікових категорій
людей, методики викладання окремих предметів і т. п.), що вимагає постійної
роботи над поповненням власного інтелектуального рівня.
Педагогічні
уміння
(організаторські,
комунікативні,
науководослідницькі, прикладні), набуті у процесі професійної діяльності.
Особистісні якості (комунікабельність, громадська активність, моральна
зрілість, тактовність, витримка, самовладання, спостережливість, відвертість,
доброзичливість, компетентність, національна свідомість), природні і набуті
під впливом життєвих ситуацій.
Основні функції та принципи куратора вищої школи. До функцій
куратора вищої школи належать виховна, організаторська, методичноінформаційна, координаційна, соціально-спрямовуюча [1].
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Виховна функція куратора включає його вплив через систему
різноманітних виховних заходів на формування наукового світогляду
студентів, їх емоційних, духовно-моральних, вольових, етичних, естетичних,
фізичних, професійних якостей. Вона здійснюється у повсякденній роботі з
молоддю і передбачає постійний вплив педагога на її свідомість.
Організаторська функція полягає в ініціюванні куратором організації
виховних заходів, їх попередній підготовці (плануванню, проектуванню
якісної реалізації задуму), здійсненні запланованого, аналізі досягнутих
результатів.
Координаційна функція куратора вищої школи виглядає як узгодження,
приведення до відповідності якихось задумів, розмежування часу їх
реалізації з часом реалізації інших планів тощо.
Соціально-спрямовуюча
функція
має
на
меті
спрямування
життєдіяльності молоді з врахуванням потреб суспільства, взаємостосунків у
ньому, поділів його на групи. Професіоналізм куратора вищої школи полягає
у дотриманні ним у своїй діяльності принципів щодо формування у студентів
готовності до професійної діяльності. Вони полягають у:
повазі до вибору студентом майбутньої спеціальності;
орієнтації на їх гуманістичний розвиток;
застосуванні у роботі з ними культурологічного підходу;
постійному зміцненні творчої взаємодії, гнучкості, у наповненні
конкретним змістом методів і форм роботи з учнівською молоддю;
підтримці вибору нею засобів достатньої матеріальної забезпеченості.
Взаємовідносини системи «куратор-студент». Діяльність куратора
потребує високого рівня культури, належної психолого-педагогічної
підготовки, відданості педагогічній справі. Лише за такої умови він зможе
формувати особистість студента. Зміст діяльності куратора полягає у
наступному:
формування в академічній групі державного підходу і відповідальності
щодо розв'язання проблем навчально-виховного процесу;
набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних надбань
українського народу;
спрямування інтелектуальної активності студентської молоді на
обговорення найактуальніших проблем сьогодення, залучення до роботи в
різних сферах наукової діяльності, проведення національно-культурної,
просвітницької та організаційно-педагогічної роботи серед молоді;
допомога студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу
і визначенні свого місця в ньому, розвиток здібностей, їх повноцінна
реалізація в різних видах діяльності;
формування у студентській групі працездатності і відповідного
ставлення до навчально-виховного процесу;
забезпечення системно-цільового планування виховної роботи,
формування у студентської молоді громадянської і соціальної активності
через залучення її до різноманітної діяльності;
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активне залучення студентів до управління навчально-виховним
процесом;
виховання у студентів зацікавлення і любові до праці;
постійна психолого-педагогічна діагностика рівня інтелектуального
розвитку та моральної вихованості студентів, корегування виховного
процесу;
залучення до виховного процесу батьків студентів.
Виконання означених завдань, функцій, реалізація змісту виховної
роботи в академічній групі вимагає від куратора необхідного рівня
підготовки, а також громадянської та моральної зрілості, любові до людей,
певних знань основ педагогіки, психології та методики виховної роботи,
конструктивних, організаторських, комунікативних, діагностичних та
прикладних умінь.
Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень
вихованості студентів. Вихованість у педагогічному сенсі трактують як
комплексну властивість особистості, для якої характерні наявність і рівень
сформованості суспільно значущих якостей, що відображають мету
виховання [2].
Ефективність виховання – рівень досягнутих результатів порівняно з
поставленою метою у процесі формування духовності, суспільно значущих
якостей особистості. Адаптація, соціальна адаптація, адаптивність є
предметом дослідження багатьох авторів (А.І. Мороз, М.Г. Лукашевич, І.М.
Мельникова). Вони розглядають проблему адаптації як педагогічно кероване
явище з боку куратора.
Адаптуючий вплив куратора на студента включає такі елементи:
а) знайомство з особистістю, соціальним середовищем студента,
індивідуальними особливостями;
б) чітко сформульована педагогічна мета (вплив на колектив, а через
колектив – на особистість студента);
в) визначення змісту, який належить засвоїти.
г) визначення методів і форми організації впливу.
д) облік результатів педагогічного впливу з метою визначення
наступних навчально-виховних заходів.
Накреслюючи шляхи взаємовідносин “куратор-студент” в центрі уваги
соціальної адаптації студентської молоді до умов навчання слід поставити
особистість студента з його складною біосоціальною природою, з його
психофізіологічними особливостями, специфікою особистісних проявів.
С.В. Романова у своїх дослідженнях визначає, що поняття «кураторства»
з’явилося за часів виникнення навчальних закладів і фактично існує весь час
у системі вищої освіти, разом з якою зміст його діяльності, характер
взаємовідносин зі студентами також набувають нових рис [3].
Куратор вищої школи повинен сприяти створенню фондів для
студентських потреб, їх участі у громадських організаціях, забезпеченню
реалізації положень чинного законодавства щодо пільг для учнівської молоді,
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отриманню академічних відпусток у разі потреби, поновленню після
відрахування, переведенню в інший ВНЗ чи навпаки.
Висновки. Кураторство є необхідною ланкою в системі управління
процесом професійного й культурного становлення майбутньої професійної
еліти. Ефективна робота куратора вищої школи є вагомим чинником
успішної організації позааудиторної виховної роботи, що в свою чергу
потребує системну психолого-педагогічну та культурологічну підготовку
викладача-вихователя.
При досягненні позитивного результату у навчально-розвиваючовиховному процесі ВНЗ провідне місце належить, безумовно, куратору. Від
його вміння організувати цей процес залежить успіх у подальшій діяльності
вихованців. Ідеальну модель куратора вищої школи можна описати
наступним чином: високоморальна володіюча багатосторонніми знаннями
освічена людина, що має досвід практичної діяльності, яка володіє
педагогічними тонкощами навчання людей підліткового віку і дорослих.
Також можна додати, що ідеальний куратор вищої школи має бути
тактовним, ввічливим, щирим, з повагою ставитись до оточуючих. Він
повинен слідкувати за своїми жестами, рухами, мімікою, вміти читати думки
вихованців. Таким чином, кураторові належить «удосконалювати те
середовище, в якому живе вихованець» та не приховувати «власного
ставлення до світу (до фактів, подій, людей, літературних образів, історичних
постатей тощо)».
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Актуальність. У XXІ столітті перед педагогічною освітою постають
особливі завдання і в першу чергу, це завдання підготовки педагога-майстра,
педагога-гуманіста.
Педагог нової генерації - це висококваліфікований, компетентний
фахівець, це – особистість, яка творчо розвивається, це - особистість,
домінантами якої є духовно-етичні, гуманні якості. Специфічною складовою
моделі сучасного викладача-гуманіста є індивідуальний стиль педагогічної
діяльності, що характеризується гуманістичним почерком, уміннями ставити
і вирішувати завдання гуманного виховання, встановлювати гуманістичний
стиль взаємин із учнями, організовувати спільний пошук цінностей і норм
поведінки.
Викладач нового століття - це фахівець, який здатний:
бути чесним, відповідальним, адекватно реагувати на помилки власної
діяльності;
слухати і поважати конфіденційність;
бути послідовним і справедливим;
розвивати техніки запитань, що стимулюють навчання студентів;
формувати орієнтовні стратегії відповідей на запитання чи коментарі
студентів;
заохочувати студентів до міркувань і роздумів про своє навчання;
постійно спостерігати за поведінкою студентів;
заохочувати різноманітність;
вірити в успішність кожного студента;
постійно самовдосконалюватися і саморозвиватися у професійному плані;
надавати ефективний зворотній зв'язок.
Зазначені якості вимагають неабиякої майстерності від педагога. Як
відомо, проблема формування і розвитку педагогічної майстерності учителя
тривалий час є об'єктом досліджень багатьох учених. Викладачеві належить
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провідна роль у формуванні і розвитку в кожній особистості професійних
знань, активної життєвої позиції, громадянськості. Саме від рівня
педагогічної майстерності залежить ефективність і привабливість навчання
студентів.
Виклад основного матеріалу. Педагогічна діяльність у вищому
навчальному закладі має надзвичайно важливе соціальне значення, оскільки
йдеться про формування майбутнього фахівця, від рівня підготовленості
якого значною мірою залежить економічний, політичний, соціальний,
культурний розвиток суспільства.
Український педагог Василь Сухомлинський застерігав, що в жодній
справі помилки і невдачі не призводять до таких тяжких наслідків, як у
педагогічній. Майстерність учителя можна розглядати як найвищий рівень
педагогічної діяльності, як вияв творчої активності особистості педагога.
Коли ж ми прагнемо усвідомити витоки розвитку майстерності, зрозуміти
шляхи професійного самовдосконалення, доцільно сформулювати
визначення цієї педагогічної категорії.
Є кілька підходів щодо визначення педагогічної майстерності.
На думку І. П. Підласого, до особистісних якостей педагога належать
«...людяність, терпеливість, порядність, чесність, відповідальність,
справедливість, обов'язковість, об'єктивність, щедрість, доброта, висока
моральність, оптимізм, емоційна врівноваженість, потреба в спілкуванні,
інтерес до життя вихованців, доброзичливість, самокритичність,
дружелюбність,
скромність,
достойність,
патріотизм,
релігійність,
принциповість, чуйність, емоційна культура і багато інших» [3].
Автори підручника «Педагогічна майстерність» розглядають її «як
найвищий рівень педагогічної діяльності (якщо характеризуються якісні
показники результату), як вияв творчої активності особистості педагога
(якщо характеризується психологічний механізм успішної діяльності).
Так думку Н. В. Кузьміної– це «найвищий рівень педагогічної
діяльності... який виявляється в тому, що за відведений час педагог досягає
оптимальних наслідків» [1]. Ш. О. Амонашвілі не дає чіткої дефініції
педагогічної майстерності, але називає її основні риси: «Бути майстром
педагогічної справи – це означає мати вихідну позицію...яка є особистісногуманною;...це яскрава особистість, мудра, чуйна, доброзичлива і
принципова людина;...це першо-дослідник теоретичних рекомендацій, який
може їх переконливо довести або спростувати…Його творчість може
збагатити педагогічну науку і практику новими висновками, дати початок
новим ідеям і підходам» [2].
Зовні майстерність педагога – це вирішення різноманітних
педагогічних завдань, успішна організація навчально-виховного процесу й
отримання відповідних результатів, але її сутність полягає в певних
професійних і особистісних якостях, які породжують цю діяльність і
забезпечують її ефективність. «...Важливими професійними якостями
педагога
ми
повинні
визнати
працелюбність,
працездатність,
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дисциплінованість, відповідальність, уміння поставити мету, вибрати шляхи
її досягнення, організованість, наполегливість, систематичне і планомірне
підвищення свого професійного рівня, прагнення постійно підвищувати
якість своєї праці тощо».
Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості,
що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності на
рефлексивній основі» [4].
Педагогічна майстерність — досить складне,
багаторівневе, системне утворення інтегративного характеру.
До елементів педагогічної майстерності належать:
1. Професійна компетентність, професіоналізм. Передбачають
наявність професійних знань (суспільних, психолого-педагогічних,
предметних, прикладних умінь та навичок), їх змістом є знання предмета,
методики його викладання, знання педагогіки і психології. Особливостями
професійних знань є їх комплексність (потребує вміння синтезувати матеріал,
аналізувати педагогічні ситуації, вибирати засоби взаємодії), натхненність
(висловлення власного погляду, розуміння проблеми, своїх міркувань).
Професіоналізм педагога — це сукупність психофізіологічних,
психічних та особистісних змін, які відбуваються в людині у процесі
оволодіння знаннями та довготривалої діяльності, що забезпечують якісно
новий, вищий рівень вирішення складних професійних завдань.
Педагогічний професіоналізм — уміння вчителя мислити та діяти
професійно. Охоплює набір професійних властивостей та якостей
особистості педагога, що відповідають вимогам учительської професії;
володіння необхідними засобами, що забезпечують не тільки педагогічний
вплив на вихованця, але і взаємодію, співробітництво та співтворчість з ним.
Для активного співробітництва з вихованцями вчителю необхідна
мобілізація інтелекту, волі, моральних зусиль, організаторського хисту та
вміле оперування засобами формування моральних, інтелектуальних та
духовних засад у школярів. Він повинен володіти широким арсеналом
інтелектуальних, моральних та духовних засобів, що забезпечують
педагогічний вплив на учня. До інтелектуальних засобів належать
кмітливість, професійне спрямування сприйняття, пам'яті, мислення, уяви,
прояв та розвиток творчих здібностей учня. До моральних — любов до дітей,
віра в їх можливості та здібності, педагогічна справедливість, вимогливість,
повага до вихованця — все, що складає основу професійної етики вчителя.
Духовні засоби — основа його загальної та педагогічної культури.
2. Педагогічні здібності. Сукупність психічних особливостей вчителя,
необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її
ефективного здійснення.
Головною здібністю, що об'єднує всі інші, є толерантність, чутливість
до людини, до особистості, яка формується. З нею тісно взаємодіють
комунікативність (потреба у спілкуванні, здатність легко налагоджувати
контакти, викликати позитивні емоції у співрозмовника й відчувати
задоволення від спілкування); перцептивні здібності (професійна
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проникливість, пильність, інтуїція, здатність сприймати і розуміти іншу
людину, її психологічний стан за зовнішніми ознаками); динамізм
особистості (здатність активно впливати на іншу особистість); емоційна
стабільність (володіння собою, самоконтроль, саморегуляція); оптимістичне
прогнозування (передбачення розвитку особистості з орієнтацією на
позитивне в ній); креативність (здатність до творчості, генерування нових
ідей, уникнення традиційних схем, оперативного розв'язання проблемних
ситуацій); впливовість (здатність вплинути на психічний і моральний світ
дітей в певному напрямі, зближуватися з ними, здобувати довіру, любов і
повагу, глибоко проникати у їхній внутрішній світ, конструювати,
проектувати його).
3. Гуманістична спрямованість діяльності. Полягає в спрямованості
діяльності педагога на особистість іншої людини, утвердження словом і
ділом найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків.
Передбачає гуманістичний вияв його ціннісного ставлення до педагогічної
діяльності, її мети, змісту, засобів, суб'єктів. Той, хто не любить і не поважає
учнів, студентів не може досягти успіху в педагогічній праці, бо тільки щира
любов і глибока повага педагога до вихованців породжують відповідну
любов і повагу до нього, до його ідей, поглядів, переконань, знань, які він
вчить здобувати.
4. Педагогічна технік. Є сукупністю раціональних засобів, умінь та
особливостей поведінки вчителя, спрямованих на ефективну реалізацію
обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з учнем,
учнівським колективом відповідно до мети виховання, об'єктивних та
суб'єктивних їх передумов. Вона передбачає наявність специфічних засобів,
умінь, особливостей поведінки педагога: високу культуру мовлення;
здатність володіти мімікою, пантомімікою, жестами; уміння одягатися,
стежити за своїм зовнішнім виглядом; уміння керуватися основами
психотехніки (розуміння педагогом власного психічного стану, уміння
керувати собою); здатність до «бачення» внутрішнього стану вихованців і
адекватного впливу на них.
З розвитком педагогіки та психології як науки і практичної діяльності
поряд з поняттям «педагогічна техніка», яке відображає тільки суб'єктивні
особливості навчально-виховного процесу (контроль педагога за своїми
емоціями, настроєм, поведінкою, технікою мовлення) стали використовувати
і термін «педагогічна технологія» (знання про майстерність), який стосується
проблем планування та організації навчального процесу.
Педагогічна технологія. Є комплексом знань, умінь і навичок,
необхідних учителю для вирішення стратегічних, тактичних, а також
процедурних завдань під час навчально-виховного процесу. Йдеться про
систему взаємодії вчителя з учнями, способи добору та впорядкування
навчального матеріалу згідно з вимогами теорії пізнання. Іншими словами,
педагогічна технологія є описом системи дій викладача та студентів, які слід
виконати для оптимальної реалізації навчального процесу. Складовими
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педагогічної технології є володіння мистецтвом спілкування з дітьми, вміння
керувати своєю увагою та увагою дітей, здатність за зовнішніми ознаками
поведінки дитини визначати її душевний стан тощо. Уміння налагоджувати
оптимальні взаємостосунки з дітьми, змінювати їх відповідно до розвитку
студентів і їхніх вимог до вчителів є важливим компонентом педагогічної
майстерності.
Основу досліджень, де вирішується проблема висування вимог до
сучасного вузівського викладача складають уявлення про цілі вищої освіти,
які сформувалися в педагогіці й психології вищої школи на початку
дев'ятнадцятого століття:
а) підготувати фахівця широкого профілю для державної служби;
б) виховати широко ерудовану особистість зі стійкими моральними
якостями.
Місія університету, на думку дослідників, складалася в навчанні
молодої людини сукупності багатьох видів знань, а його завдання полягало
не тільки в збереженні й передачі існуючих знань, духовних і культурних
цінностей, вищих зразків діяльності, але й розвитку інтелекту заради вищої
культури.
Саме тоді з'явилося вираження: “людина університету”. Відомі думки
М. Фуко, що так характеризує людину університету: духовна концентрація,
відлюдництво, терплячість. Крім цього, як він стверджував, людині
університету необхідні три типи вмінь: наставляння прикладом, наставляння
знаннями, наставляння в труднощі (навчання вмінню виходити з важких
ситуацій) [5]. Сказане ще раз підтверджує те, що робота викладача вищої
школи вимагає не тільки гарного знання свого предмета, але й всебічної
педагогічної підготовленості, глибоких психологічних знань, володіння
різноманітними прийомами методики викладання.
Досліджуючи особливості класичних університетів, сучасні педагоги й
психологи відзначають, що перші університети створювалися як храми
науки, де формувалися наступні вимоги до викладачів: поєднувати науководослідну й викладацьку діяльність; розвивати творчу готовність своїх
студентів до майбутньої спеціальної, професійної діяльності. Завдання,
висунуті перед університетом більше ста років тому, не перестали бути
актуальними й сьогодні. Перед сучасною вищою школою стоїть нове
соціальне замовлення: підготовка фахівця, здатного швидко реагувати на
зміни у соціально-економічному середовищі, швидко адаптувати до нових
умов свою професійну діяльність. Виконати таке замовлення може сильний
професорсько-викладацький склад ВНЗ, коли відбувається інтеграція
навчального процесу й науково-дослідної діяльності, постійно підвищується
професійна майстерність викладачів. Важливе значення при цьому має
знання, усвідомлення й прийняття вимог сучасного суспільства до самої
діяльності й особистості викладача: професійна компетентність;
загальнокультурна
й
гуманітарна
компетентність;
комунікативна
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компетентність; соціально-економічна
компетентність;
креативність;
наявність педагогічних здібностей; педагогічна культура т.д.
Виходячи з того, що в цілому під професіоналізмом розуміється
високий рівень кваліфікації й професійної компетентності, висока
підготовленість до виконання завдань професійної діяльності, можна зробити
висновок про те, що високий рівень професіоналізму дозволяє людині
досягти значних якісних і кількісних результатів праці при менших витратах
фізичних і розумових сил на основі використання раціональних прийомів
виконання робочих завдань [6]. Інакше кажучи, головним показником
професіоналізму є досягнення значних кількісних і якісних результатів праці
при менших витратах людських ресурсів, що може бути досягнуте на будьякому
етапі
професійного
становлення.
Професіоналізм фахівця проявляється в систематичному підвищенні
кваліфікації, творчій активності, здатності продуктивно задовольняти
зростаючі вимоги суспільного виробництва й культури, в особистісному
вдосконаленні,
що
включає
самоосвіту
й
самовиховання.
Існуючі дослідження показують, що професіоналізм діяльності в
педагогічній практиці проявляється у творчій готовності особистості до
продуктивного вирішення майбутніх професійних завдань і формування у
викладачів того рівня конкурентоспроможності, що дозволить їм активно
включитися
в
освоєння
професійної
діяльності.
Показниками
професіоналізму виступають: володіння професійними духовними
цінностями, орієнтації і їх дотримання; засвоєння на високому рівні вищих
зразків засобів праці, вироблених у професії (професійних знань, способів і
дій, професійних “технік” і технологій, прийомів професійного мислення,
способів професійної самосвідомості й ін.).
До цих показників можна додати: високий рівень академічних знань,
глибокі знання в області навчання й психології, сформований індивідуальний
стиль професійної діяльності, педагогічні позиції. І якщо критерієм
професіоналізму діяльності викладачів вузу названа провідна мета його
діяльності - підготовка конкурентоспроможного, грамотного фахівця
(готового до творчого, продуктивного вирішення майбутніх професійних
завдань (за А.О. Деркачем)), то критерієм, професіоналізму особистості
правомірно вважати сформованість високого рівня особистісних професійно
значимих якостей. Відповідно до цього критерію можна визначити основні
його показники: високий рівень інтелекту й широкий кругозір; творчість,
критичність, самостійність; товариськість, емоційність, емпатія; високий
рівень самоконтролю, саморегуляції, самоорганізації, рефлексії; соціальна
активність, потреба в самоактуалізації й самореалізації й ін.
Зміст понять професіоналізму діяльності й професіоналізму
особистості, їхній аналіз показує, що професійне становлення викладача
вищої школи буде проходити більш успішно, якщо особистість володіє не
тільки певними, найбільш затребуваними в професійній діяльності
властивостями, якостями, уміннями; має високу професійну кваліфікацію й
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компетентність. Важливо щоб у викладача в процесі професійного
становлення сформувалися: педагогічна спрямованість, адекватна соціальної
ситуації розвитку; педагогічні позиції, які не суперечать еталону особистості
й діяльності викладача вищої школи відповідно до сучасних вимог
суспільства й професійного співтовариства; індивідуальний стиль діяльності,
що виступає показником високого рівня професіоналізму й педагогічної
майстерності; особистісно-ділові якості, затребувані в педагогічній професії
(академічні знання, високий рівень самоконтролю, відповідальність,
сумлінність, чесність, наявність адекватної самооцінки, креативність,
соціально-психологічна компетентність, культура поведінки й т.д.).
Названі властивості й характеристики є результатом не тільки
формування, але й самоформування, саморозвитку, самовдосконалення, коли
викладач досягає вершин педагогічної майстерності.
Як зазначає М.М. Фіцула, з метою підвищення професійної
майстерності викладачів у вищих навчальних закладах використовують
різноманітні форми методичної роботи:
а) науково-практичні конференції викладачів щодо проблем реалізації
концепції неперервної професійної освіти, науково-методичних засад
підготовки фахівців;
б) загальні конференції педагогічних працівників вищої школи, де
обговорюється стан навчально-виховного процесу у вищому навчальному
закладі, на факультетах, а також перспективи розвитку фахових
спеціальностей;
в) засідання вченої ради закладу, на яких детально аналізують рівень
професійної підготовки студентів, стан навчально-виховної роботи на
факультетах, обговорюють та затверджують перспективний план роботи
вищого навчального закладу за окремими проблемами (наприклад, науководослідна робота студентів та ін.), а також розглядають досвід роботи кафедр,
факультетів щодо впровадження нових технологій навчання студентів;
г) методичні семінари;
ґ) виробничі наради, на яких ректорат інформує про стан навчальновиховної роботи, результати сесій або про необхідність вживання заходів
щодо професійної підготовки студентів;
д) засідання кафедр, на яких обговорюють результати роботи
викладачів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі студентами;
е) інструктивно-методичні наради, які проводяться деканами
факультетів; є)індивідуальна самоосвітня робота викладача вищої школи;
ж) індивідуальні та групові консультації із завідувачами кафедр та
викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання конкретної
методичної допомоги кафедрам з питань планування роботи, визначення
змісту, форм наукової, організаційно-методичної роботи.
Ефективними формами методичної роботи є написання і підготовка до
видання конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських занять,
лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування, практики і
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самостійної роботи студентів; розроблення навчальних планів, навчальних
програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм;
розроблення і постановка нових лабораторних робіт; підготовка
комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: складання
екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного, тестового і
підсумкового контролю; розроблення і впровадження наочних навчальних
посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо), нових форм, методів і
технологій навчання; вивчення і впровадження передового досвіду
організації навчального процесу; підготовка концертних програм,
персональних художніх виставок та ін.
Висновки. Отже, в статті розглянуто основні шляхи формування
педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу.
Як ми побачили, рівень педагогічної майстерності викладача вищої
школи є одним із основних чинників навчально-виховного процесу. Він
позначається в першу чергу на результатах навчання студентів, на
формуванні їх як особистостей, а також суттєво впливає на відносини між
викладачем і студентами. Саме від рівня педагогічної майстерності залежить
ефективність навчання студентів і їхнє прагнення до знань.
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У статті проаналізовані психологічно-педагогічні проблеми, які виникають
під час проведення основних форм педагогічного контролю: екзаменів та
заліків. Запропоновані шляхи усунення основних проблем та способи
покращення даних методів контролю навчальних досягнень для студентів.
Проведено аналіз рівня проведення екзаменів та заліків механікоматематичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка та міри
задоволеності студентами підсумкових перевірок та оцінювань.
Ключові слова: іспит, залік, викладач ВНЗ, матеріал, методи контролю,
студенти .

Dzhukh Oleksandr
PSYCHO-PEDAGOGICAL PROBLEMS OF TESTS AND EXAMS IN
HIGH SCHOOL
In the article the psycho-pedagogical problems that arise during the main forms of
pedagogical control, such as tests and exams, are analyzed. The ways of
eliminating the main problems and processes of improving these methods of
monitoring the educational progress of students are proposed. The level of leading
examinations and reckonings of Mechanics and Mathematics Faculty of Taras
Shevchenko National University of Kyiv and the level of hapyness of students for
these tests were analyzed.
Key words: examination, reckoning, university lecturer, material, methods of
monitoring, students.
Джух Александр
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ-ПЕДАГОГИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В статье проанализированы психологически педагогические проблемы,
которые возникают во время проведения основных форм педагогического
контроля:экзаменов и зачетов. Предложены пути устранения основных
проблем и способы улучшения данных методов контроля знаний для
студентов. Проведен анализ уровня проведения экзаменов и зачетов
механико-математического факультета КНУ им. Тараса Шевченко и меры
удовлетворенности студентами итоговых проверок и оценок.
Ключевые слова: экзамен, зачет, преподаватель, материал, методы
контроля, студенты.
Метою статті є визначення та розв’язання психологічно-педагогічних
проблем проведення заліків та екзаменів на механіко - математичному
факультеті та пошук шляхів вдосконалення даних педагогічних методів
контролю.
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Педагогічний контроль складається з таких форм, як екзамени, заліки,
усне опитування (співбесіда), колоквіуми, семінари, письмові контрольні,
реферати, курсові, лабораторні контрольні роботи, проектні роботи,
щоденникові записи, журнали спостережень. Кожна з форм має свої
особливостіПедагогічний контроль вміщує в себе такі функції: діагностичну,
навчальну і виховну. У навчально-виховному процесі всі три функції тісно
взаємопов'язані і переплетені, проте заліки та екзамени виконують переважно
діагностичну функцію контролю, яка є процесом визначення рівня знань,
умінь, навичок, які набули студенти; оцінкою реальної поведінки студентів.
[5]Всі ці форми відіграють дуже важливу роль у контролі навчальних
досягнень студентів, але увага буде приділятися двум основним – заліку та
екзамену, так як вони займають домінантне місце у системі навчальновиховної роботи у вищих навчальних закладах України. Екзамени й заліки є
основною формою перевірки та оцінки знань студентів. Вони посідають
чимале місце у навчальному процесі вищої школи, і для їх проведення
відводяться певні періоди часу — так звані екзаменаційні сесії, які за
наявними навчальними планами є завершальним етапом майже кожного
навчального семестру. Згідно свого призначення, заліки проводяться перед
екзаменами і, зазвичай, не входять у період екзаменаційної сесії.
Технологія організації і проведення заліків та екзаменів має охоплювати
такі аспекти:
ознайомлення студентів із програмою проведення заліків та екзаменів, яка
містить перелік вузлових питань навчальної дисципліни та літературу, яку
студенти можуть використати у процесі підготовки;
ознайомити студентів з ефективними методами підготовки до заліку чи
екзамену з урахуванням особливостей конкретної навчальної дисципліни;
ознайомити студентів з методикою проведення заліку чи екзамену. Залік чи
екзамен може проводитись за заліковими білетами і без них; можуть бути
використані різні методи перевірки: усна, письмова, тестова (з
використанням комп’ютерів і на паперових носіях);
безпосередньо на заліку чи екзамену педагог має створити позитивний
емоційний фон, аби зменшити психологічне напруження студентів;
Екзамени й заліки сприяють формуванню у студентів уміння самостійно
користуватися набутими знаннями, готувати чіткі й науково обґрунтовані
відповіді на поставлені запитання у порівняно короткий строк. На екзаменах,
як і в практичній роботі, студенти по винні користуватися своїми знаннями,
застосовувати їх до розв'язання запитань і завдань, даних екзаменатором.
Отже, якщо в навчальному процесі теорія і практика пов'язуються у
нерозривну єдність, то на екзаменах і заліках, в екзаменаційних роботах
студентів цей зв'язок виражений ще чіткіше. Сам процес готування до
відповіді на екзамені чи заліку, викладання відповіді на папері, усні відповіді
на додаткові запитання викладача тощо пов'язані з напруженою розумовою
діяльністю студента. Взагалі завдання розвитку пізнавальної активності, що є
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тепер одним з найважливіших завдань навчання, у вищій школі, має багато в
чому визначати характер підготовки студентів до екзаменів і заліків і сам
процес їх проведення. Правильно проведений екзамен звичайно допомагає
студентам визначити не тільки наявні в них знання, а й деякою мірою
усвідомити ті знання, яких їм не вистачає. Набуті студентами знання, вміння
й навички у процесі навчання можуть їм суб'єктивно здаватися достатніми, і
лише під час відповідей на екзаменах і заліках студенти дістають змогу
переконатися в тому, що їхні знання об'єктивно не відповідають поставленим
вимогам. [ 4 ]
Звичайно ж, іспит та залік - це один з головних засобів, який допомагає
активізувати навчальну діяльність студентів. Що стосується студентів, то їх
прагнення витримати іспит (як і залік) обумовлено декількома мотивами.(за
ступенем значущості)[5]:
успішність («щоб не відрахували»);
матеріальна зацікавленість («щоб не позбавили стипендії»);
прагнення підтримати високу самооцінку («бути не гірше інших»);
інтерес до предмета. Як правило, ці мотиви діють одночасно.
А щодо психологічної сторони питання, згідно психолого-педагогічній
літературі, для студента, що здає іспит, типовим є один з чотирьох станів:
здорова тривожність;
підвищена напруженість;
перезбудження;
апатія і перевтома.
У першому випадку можуть виникнути проблеми педагогічного
характеру, які легко усуваються. У другому випадку важливо зняти напругу.
Слід звернути увагу на позу студента, на його руху: якщо він згорбився,
схрещені руки і ноги, задавати питання безглуздо. Необхідно зняти напругу
стороннім питанням або невеликий проханням, наприклад: «Не могли б Ви
позичити мені Ваш олівець» тощо. У третьому випадку, коли студент
перезбуджений, він буде говорити багато, поспішаючи і повторюючись.
Чекати кінця відповіді не має сенсу, відчуття часу на екзамені чи заліку у
студентів зникає. Перезбудження супроводжує гучний голос, швидка мова,
безліч зайвих рухів. У четвертому випадку ми маємо справу зі студентом,
який прийшов на екзамен після безсонної ночі. У цьому випадку спілкування
для нього - майже непосильне навантаження. Питання йому слід задавати від
загального до приватного, щоб він міг легше згадати те, що їм твердо
засвоєно, але що він не в силах зараз відтворити.Що стосується отримання
уявлення про обсяг знань студента, то тут багато залежить від того, які
питання задає викладач. Екзаменаційні питання, несучі здавалося б суто
контролюючу функцію, можуть виконувати в неявному вигляді ще одну
надзвичайно важливу задачу - навчальну. Питання ставлять студента в
проблемну ситуацію, в якій він повинен прийняти ряд рішень: вирішити
задачу, підготувати відповідь на теоретичне питання. Наскільки складною
буде ситуація, якою практичною значущістю вона володіє - це залежить від
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педагогічної грамотності викладачів, яка в даному випадку втілюється в
сформульованих ними питаннях і завданнях. Екзаменаційні питання - це така
ланка в процесі навчання, яке надає визначальний вплив, з одного боку, на
методику педагогічної діяльності викладача, а з іншого боку, на пізнавальну
діяльність самого студента. Одні викладачі прагнуть з'ясувати, що студент
знає, інші - чого він не знає. Залежно від цього змінюється форма і зміст
питань. На думку авторів, питання повинні бути конструктивними і
розвиваючими, тобто повинні містити деяку інформацію з тим, щоб студент
міг зорієнтуватися в предметі, і проблему, щоб дати йому можливість почати
міркування і тим самим виявити як свої знання, так і прогалини в них[5].
Таким чином, заліки й екзамени підводять студентів до самостійних
висновків про потребу опанування раціональніших прийомів навчальної
праці і тим самим спонукають їх до активнішої самостійної роботи. У
здійсненні всіх перелічених завдань виявляється навчаюча функція заліків і
екзаменів.
Особливо треба відзначити виховні завдання, що їх можна й треба
виконувати під час готування й проведення заліків і екзаменів. Правильна їх
організація сприяє вихованню моральних і вольових якостей особистості
студентів. Ці завдання здійснюються такими шляхами:
а) водночас з виконанням цього завдання така підготовка виховує вміння
працювати й наполегливо домагатися мети;
б) потреба своєчасно, до запланованого строку добре підготуватися до заліків
і екзаменів виховує почуття обов'язку і підвищує відповідальність студентів
за свою навчальну діяльність;
в) підготовка до заліків і екзаменів, особливо в тих випадках, коли їх готують
заздалегідь і проводять систематично, дисциплінує студентів, привчає їх до
планомірної роботи;
г) успішно складені заліки й екзамени зміцнюють впевненість студентів у
своїх силах, дають моральне задоволення і стимулюють до дальшої активної
діяльності. У реалізації цих завдань при проведенні заліків і екзаменів
виявляється їхня виховна функція. Перевірка та оцінка знань на заліках і
екзаменах виконує також методичну функцію. Сам процес перевірки та
оцінки знань, умінь і павичок студентів і його наслідки мають для викладача
певне значення як засіб піднесення його методичної кваліфікації.
Сесійний контроль – відповідальна пора для студентів. Доводиться
тривалий час готуватися до складання заліків та екзаменів, відчувати велике
напруження. У більшості студентів у період сесії спостерігається негативні
зрушення в здоров’ї, стомлюваність, різко падає життєвий тонус.
При найбільш сумлінному проведенні їх важко забезпечити цілком точну й
об'єктивну оцінку знань студентів, не завжди вдавалось уникнути
випадковостей.
У процесі підготовки студентів до екзаменів та заліків і їх проведення у
вищих навчальних закладах трапляється чимало недоречностей, педагогічних
помилок.
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По-перше, надія на залік як важливий чинник підсумкової перевірки
якості знань, умінь та навичок студентів не завжди виправдовує себе. Коли
студенти протягом семестру не включені в активну навчальну роботу, немає
системи організації самостійної навчальної роботи, її оцінювання, вони
підходять до залікової сесії з надто бідним багажем знань. За три-чотири дні
перед екзаменом чи заліком, студенти заучують значний обсяг знань, на
заліку "видають" їх, після чого залишається надто мало знань, а тим більше
умінь і навичок.
По-друге, під час сесії студенти витрачають надто багато фізичних і
психічних зусиль. Велика нервова напруга, стресові ситуації, які
зумовлюються недостатньою педагогічною культурою окремих викладачів,
та ін. призводять до невиправданих витрат енергії. Період навчання у ВНЗ не
сприяє збереженню здоров’я.
По-третє, традиційно під час заліків та екзаменів надмірним тягарем для
студентів є "система шпаргалок". На їх підготовку витрачається багато часу.
Безпосередня процедура їх використання під час екзаменів, реакція
викладачів на це явище — усе це принизливо і недостойно. Користі — ніякої,
а шкоди багато: даремна витрата часу і сил на підготовку, створення на
екзамені стресових ситуацій, породження конфліктів між студентами і
викладачами, виникнення передумов для необ´єктивності оцінки знань, умінь
та навичок студента та виявів соціальної несправедливості в оцінюванні.
На заліках та екзаменах викладач має уважно вислуховувати відповіді
студентів, стимулюючи їх до активного мислення словами ("добре",
"правильно мислите") та стверджувальними і підбадьорливими жестами. Але
дуже часто відповідь студента викладач перериває зауваженнями,
додатковими запитаннями, виразами здивування, що є протипоказаним.
Студент, готуючись до відповіді, у своїй пам’яті певним чином побудував
виклад матеріалу. Коли викладач перериває студента, вдаючись до діалогу,
це викликає у більшості студентів занепокоєння, нервовість, від чого
відповідь стає плутаною, логічно непослідовною .
У процесі заліку та екзамену викладач має виявляти доброзичливість,
тактовність, толерантність, увагу, співпереживання. Варто подякувати
студентові за гарну відповідь. Якщо були недоліки у відповіді, виявлені певні
прогалини, то ні в якому разі не варто вдаватися до критики особистості
студента, не принижувати його гідність. Передусім треба аналізувати
помилки, виявлені у процесі заліку.
Більшість викладачів приймають заліки по білетах, які містять два-три
питання. На підготовку до відповідей звичайно відводиться 30—40 хвилин.
За цей час дуже важливо ретельно обдумати і написати план побудови
відповідей на всі питання. Нерідко студент, не розрахувавши час, детально
пише відповідь на перше питання і не встигає обдумати, з’ясувати зміст двох
інших. В результаті відповідь на перше питання виявляється надмірно
детальною і глибокою, а на інші – короткою і поверхневою. Кожний студент
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повинен уміти будувати свої відповіді по суті, висловлювати їх упевнено,
чітко, логічно і послідовно.
Сесійний контроль – це не просто перевірка, констатація знань чи
незнань. Студенти мають знати факти, першоджерела, різні погляди на певні
проблеми, але при цьому в них має бути і своє власне ставлення до
висловленого, а у відповідях – не лише висновки, а й доведення, критика
неправильних суджень, свої приклади і спостереження.
Цей вид контролю передбачає виявлення і тих змін, які відбулися в
свідомості студентів під впливом вивчення тієї чи тієї дисципліни. Але, як
відомо, не завжди вдається зробити це під час сесійного контролю, а також
правильно відобразити в балах ступінь реалізації дидактичних цілей
вивчення певної дисципліни. За такого контролю можуть трапитися і
випадковості. Іноді, наприклад, буває, що більш високу оцінку одержує той
студент, який, не відзначаючись особливою старанністю, але володіючи
чіткою пам’яттю і добре поставленим мовленням, «візьме предмет штурмом»
протягом кількох днів і ночей. Необхідно враховувати і ставлення студентів
до навчальних обов’язків, їхні зусилля, спрямовані на вивчення предмета.
Особливий психологічний стан студентів під час сесії має як позитивні,
так і негативні наслідки. З одного боку, в них різко підвищується
сприйнятливість до навчального матеріалу, з іншого, - багатьох із них
охоплює хвилювання. Стресова ситуація знижує можливість виявити істинні
знання і здібності студента. Усе більш очевидним стає факт, що за
допомогою залікових та екзаменаційних сесій примусити студентів
регулярно працювати над собою майже неможливо.

Прикладна частина
Розглянемо конкретні проблеми, пов'язані з екзаменами та заліками, та
шляхи їх вирішеня, які притаманні механіко-математичному факультету.
Однією з серйозних проблем при проведенні педагогічного контролю на
механіко - математичному факультеті є масова схильність студентів до
списування. Нажаль, головною метою більшості студентів протягом усього їх
строку навчання є не освоєння нових знань та навичок, а здобуття найвищого
рейтингу. Це призводить до загального зниження рівня знань, що отримують
студенти та до зниження їх кваліфікації, як майбутніх спеціалістів. До того ж
це створює дискомфорт тим небагатьом студентам, хто намагається
заробляти свої бали чесно. Таких людей зазвичай пригнічують ситуації, коли
їх колеги зі значно нижчим рівнем знань отримують такі ж або навіть кращі
оцінки через списування.
Для вирішення цієї проблеми слід підійти дуже відповідально, але не
жорстко. Студенти не повинні перебувати у страху при проведенні заліку чи
екзамену. Екзамен та залік повинен проводитись як в усній, так і в писемній
формі. На писемну форму треба виділити мінімум часу для того, щоб студент
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зміг сформулювати тези для усної частини. Через хвилювання важлива
інформація може забутися, навіть при дуже гарній підготовці до заліку чи
екзамену. Тому під час писемної частини можна дозволити використання
своїх нотатків та конспектів, якими користувалися під час підготовки до
цього методу контролю, але унеможливити користування шпаргалками,
іншою літературою чи Інтернетом, а також списування у сусідів. Це не
допоможе студенту, який не готувався взагалі, але відповідальному студенту
це надасть більшої впевненості на заліку чи екзамені. Під час усної частини
викладач може з легкістю оцінити ступінь підготовки студента, а при потребі
може задавати додаткові питання для визначення підготовки та орієнтування
в предметі.
Об’єктивність - основний моральний аспект, який студенти очікують від
педагога. За часів мого навчання на факультеті з цим зазвичай все було
гаразд. І лише інколи викладачі трохи занижували чи завищували оцінки
деяким студентам за наступними причинами:
1. оцінювання за відвідуваністю;
2. симпатія та відповідно антипатія до характеру даного студента;
Серйозною проблемою є суб'єктивне оцінювання деякими викладачами. На
оцінки деяких з них можуть вплинути можливі давнішні конфлікти зі
студентом, що, звичайно, призведе до заниженої оцінки. В більшості
випадків така оцінка в подальшому призводить до зниження інтересу
студента до даного предмету. Для вирішення цієї проблеми можна було б
залучати до участі в оцінюванні студентів декількох викладачів і формувати з
них комісію. В такому випадку оцінка буде відповідати рівню знань студента
зі значно вищою ймовірністю.
Також існує проблема, що полягає у різному підході викладачів до
оцінювання студентів у випадку, коли одразу декілька екзаменаторів окремо
один від одного приймають один екзамен. Оскільки хтось з них завжди є
більш лояльним, а хтось - більш суворим, два студента з однаковим рівнем
знань можуть отримати у таких екзаменаторів різні оцінки. Тобто в такій
ситуації з'являється певний елемент випадковості, залежності оцінки не
лише від самого студента, а й від того, до якого викладача йому "пощастить"
потрапити. Дана проблема також могла б бути ефективно вирішена
створенням комісії з декількох викладачів, яка б приймала усіх студентів.
Також, обов’язково потрібно згадати про теоретичні питання, враховуючи
те, що на механіко – математичному факультеті особливістю є велика
кількість теорем з доведенням, які студентам доводиться вчити на пам’ять.
На мою думку, варто оцінювати задачі вищою оцінкою ніж теорію, а не
порівно, як зазвичай. Все таки, як на мене, практичне застосування
важливіше.
Траплялися випадки, коли іспит приймав викладач, який не працював з
студентами протягом семестру взагалі, це не є правильним, адже такий
викладач не може на 100% об’єктивно оцінити студента. Томущо студент
може протягом семестру показувати, дуже хороший рівень знань, а на іспиті
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перехвилюватись і відверто кажучи завалити його. Викладач, який не
знатиме, як студент себе проявив протягом семестру, як правило, відправить
студента на перездачу, а в кращому випадку поствить оцінку, яка нижча, ніж
насправді заслуговує студент. Тому, потрібно, щоб іспит приймав викладач,
який працював зі студентами протягом семестру, який їх добре знає і знає, на
що здатен той чи інший студент.
Не треба забувати і про заохочення студентів наданням так званих
«автоматів», тобто автоматичне зарахування заліків чи екзаменів. Це буде
сприяти відповідальній роботі студента протягом всього семестру та
зменшенню стресу на екзаменаційній чи заліковій сесії, а також полегшувати
роботу викладачу.
Щодо перездач лише хотілося б похвалити наш вуз, так як у разі
безуспішності в двох спробах, викликається комісія, яка складається з двох
чи більше кваліфікованих осіб, і вирішує питання щодо продовження
навчання цього студента, це неймовірно додає об'єктивності ситуації, як не
як це доля людини.
Заліки проводяться наприкінці кожного семестру, тому залікова сесія не
має чіткого розкладу. І головна проблема полягає в тому, що студенти
готуються до заліків в той час, як з інших предметів в них ще йдуть заняття. І
буває так, що на одному тижні накладається багато модулів та проведення
заліків. Щоб запобігти цій проблемі, повинен бути чіткий розклад заліків, в
якому бажано щоб між першим та останнім було не менше двох тижнів, а
також щоб на дні проведення заліків не були призначені модулі. А для цього
викладачі на нарадах повинні разом розробляти цей зручний для студентів
календар навантаження. Бо як правило такі питання не розглядається, і
студенти просять, переносять модулі та заліки з одного дня на інший. Це
дуже відчувається на початкових курсах.
Також, хочеться сказати про білети на іспитах, а саме про їх
рівносильність. Зрозуміло, що кожен білет повинен мати теоретичні та
практичні питання. Обсяг теорії, яку студент повинен викласти, повинна
бути розподілена рівномірно по білетах, а для задач головне, щоб вони були
однакової складності. Але це не завжди так, томущо були випадки коли
одним студентам щастило і вони отримували білети з більш легкими
завданнями ніж інші студенти звісно ж з одного і того ж іспиту. На мою
думку, це не є правильно, адже це не зовсім справедливо й об’єктивно. Знову
ж таки, з мого досвіду були екзамени, на яких роздавалися білети лише з
теорією, а потім як студент здає свій листок, він отримує практику. Начебто
це нормально, щоб студент не кидався на все одразу, але насправді
психогологічно легше отримати завдання в повному обсязі, бо іноді учень
вищої школи краще підготовлений до задач, і він спочатку розв'яже її, а
потім в спокійному стані напише теорію. Також це дозволяє студенту
самостійно розподілити свій час на усі завдання на іспиті.
Висновки. Заліки та екзамени відіграють невід’ємну роль у засвоєнні та
оцінці знань студентів. Існує багато психологічно-педагогічних проблем, які
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виникають під час проходженню цих методів контролю навчальних
досягнень студентів, але й існують різні адекватні способи розв’язання цих
проблем, які стосуються як викладача так і студента. Щодо шляхів
вдосконалення екзаменів та заліків було наведено найбільш раціональні
підходи, що мають зменшити психологічні навантаження, покращити
відповідальність та зробити сам процес проходження цих методів контролю
більш простішими та позитивними для студента.
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КОНФЛІКТУ
У статті розглянуті поняття,педагогічної етики, такту викладача,
різновиди та специфіка педагогічних конфліктів, причини виникнення
педагогічних конфліктів, структура, сфера і динаміка педагогічних
конфліктів, методи управління педагогічними конфліктами, наслідки
педагогічних конфліктів, правила вирішення педагогічних конфліктів.
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В статье рассмотрены понятие, педагогическая этика, такт
преподавателя, разновидности и специфика педагогических конфликтов,
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причины возникновения педагогических конфликтов, структура, сфера и
динамика педагогических конфликтов, методы управления педагогическими
кофликтами, последствия педагогических конфликтов, правила разрешения
педагогических конфликтов.
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педагогический конфликт, причины педагогических конфликтов, последствия
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конфликтов.
The article deals with pedagogical ethics and tact lecturer the concept of the
variety and specificity of pedagogical conflicts, the causes of pedagogical
conflicts, structure, scope and dynamics of teaching conflict management
techniques, pedagogical consequences of conflict, the rules for resolving conflicts
in educational process.
Keywords: pedagogical ethic, pedagogical tact, pedagogical conflict, the
reasons of pedagogical conflicts, the impact of teacher conflict resolution methods,
methods of pedagogical conflict resolution.
Постановка проблеми. Конфліктність у взаємодії між педагогами та
учнями - дуже поширене явище.
Зазначена вище проблема стимулює подальші психолого-педагогічні
дослідження сутності, функцій, структури, практичних шляхів вирішення
конфліктів в педагогічній взаємодії.
Мета роботи полягала в з’ясуванні сутності понять «педагогічний такт» та
«педагогічна етика», обгрунтуванні теоретико-практичних аспектів проблеми
конфліктів у педагогічній взаємодії.
Виклад основного матеріалу. Переходимо до реалізації мети нашої
роботи. З’ясуємо сутність понять педагогічний такт» та «педагогічна етика»,
і перейдемо до теоретико-практичних аспектів проблеми конфліктів у
педагогічній взаємодії.
1. Педагогічна етика і такт викладача
На сучасному етапі розвитку педагогічна етика стала відносно
самостійною галуззю етичного знання. Це зумовлено передусім розширенням
сфери педагогічного впливу в суспільстві, який орієнтує особистість
здобувати освіту впродовж життя, актуалізацією соціальних інститутів
держави, зростанням потреб духовного розвитку індивіда.
Педагогічна етика - розділ професійної етики, який вивчає сутність і зміст,
особливості педагогічної моралі, обґрунтовує п категорії, норми, принципи,
функції у процесі педагогічної діяльності.
Предметом педагогічної етики є особливості вияву моралі у свідомості,
поведінці, професійній діяльності педагога і його відносинах з учнями,
батьками та колегами.
До змістових структурних компонентів педагогічної етики належать
моральна свідомість, моральна діяльність і моральні відносини.
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Моральна свідомість - форма суспільної свідомості, яка відображена і
закріплена у вигляді моральних норм і правил поведінки людей у
суспільному й особистому житті.
Структуру моральної свідомості утворюють такі основні елементи:
1. Моральні знання. Вони є особливою формою духовного засвоєння
результатів пізнання, процесу відображення дійсності з погляду моральності
(добра, справедливості, гідності), яка характеризується усвідомленням їх
істинності.
2. Моральні почуття. Це форма суб'єктивного, безпосереднього
переживаного морального ставлення особистості до явищ навколишньої
дійсності, інших людей і їхніх вчинків, самої себе і власних дій.
Моральна діяльність охоплює не лише просвітництво, самовиховання і
досвід, а й мету, потреби, мотиви, засоби та результат діяльності. Моральні
відносини представлені на рівні відносин з учнем (учнівським колективом),
колегами і керівництвом школи, батьками і суспільством.
Педагогічна етика, як наука, оперує універсальними категоріями "добро" і
"зло", "моральна відповідальність", "гідність", "щастя" та іншими і досліджує
принципи
педагогічного
гуманізму,
оптимізму,
колективізму,
громадянськості, патріотизму тощо.
Реалізація комплексу завдань педагогічної етики сприятиме моральному
вихованню учнівської і студентської молоді та самовихованню вчителів,
викладачів.
Викладачеві належить провідна роль у формуванні і розвитку в кожній
особистості професійних знань, активної життєвої позиції, громадянськості.
Викладач-майстер повинен добре орієнтуватися в різноманітності
педагогічних технологій, мати свою думку і вміти обґрунтовувати її,
правильно оцінювати свої можливості, бути готовим до прийняття
відповідальних рішень. Місія педагога – це не лише його власні інтереси,
плани,
а
й
те,
що
більше
за
його
Я
[1].
Сучасний викладач вищої школи має володіти високою загальною й
педагогічною культурою, бути довершеним професіоналом. Професіоналізм
людини залежить від
рівня сформованості майстерності [4].
Педагогічна культура – найважливіша складова професійної і загальної
культури викладача, яка характеризує ступінь глибини і ґрунтовного
оволодіння ним знаннями з історії педагогіки, педагогічної теорії в її
постійному розвитку, вміння застосовувати ці знання самостійно, методично
вмотивовано і з високою ефективністю у навчально-виховному процесі з
врахуванням вікових особливостей та інтересів студентів у нерозривному
зв'язку
з
життям.
Важливою передумовою становлення професіоналізму й педагогічної
майстерності викладача вищої школи є наявність у нього необхідних
соціально-педагогічних
якостей
і
психолого-педагогічних
умінь.
Серед якостей особистості викладача, визначальних у процесі становлення
педагогічної культури, майстерності й професіоналізму, особливо важливим
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є

педагогічний
такт
(лат.
tactus
–
дотик,
відчуття).
Педагогічний такт – педагогічна якісь педагога, частина його майстерності.
Педагогічний такт відрізняється від загального поняття тим, що означає не
тільки якості педагога – повагу, любов до дітей, а й уміння вибрати
правильний підхід до дітей. Це – відчуття міри в процесі спілкування з
людьми з урахуванням їхнього фізичного, і передусім психічного стану. [2]
Педагогічний такт ґрунтується на глибоких знаннях психології студентів,
їхніх індивідуальних особливостей. "Так званий педагогічний такт, без якого
вихователь, хоч би як вивчав теорію педагогіки, – писав К.Д. Ушинський, –
ніколи не буде добрим вихователем-практиком, є по суті не що інше, як такт
психологічний, потрібний педагогові такою ж мірою, як і літераторові,
поетові, ораторові, акторові, політикові, проповідникові, і, словом, всім тим
особам, які так чи інакше думають впливати на душі інших людей" .
Тактовність - це чутливий інструмент попередження міжособистісних
конфліктів, яскравий показник педагогічної майстерності. Оскільки навіть
пересічна людина, яка сповідує засади загальнолюдської та професійної
культури, повинна володіти педагогічним тактом, то викладач вищої школи в
процесі спілкування зі студентами, розв'язуючи перманентні педагогічні
завдання,
має
виявляти
довершені
зразки
тактовності.
[6]
Складовими педагогічного такту є:
- психолого-педагогічна грамотність;
- педагогічна винахідливість;
- ініціативність і осмисленість дій;
- довіра і повага;
- спостережливість і уважність;
- уміння передбачати;уміння все бачити, але не все «помічати»;
- витримка і самовладання; педагогічна кмітливість;
- емоційна культура;
- вимогливість і доброзичливість;
-чуйність;
-милосердя.
Педагогічний такт залежить:
1) від особистих якостей вчителя, таких як воля, рішучість, сміливість,
педагогічний талант, комунікативність, витримка, чесність, справедливість,
тактовність;
2) його світогляду, культури, громадянської позиції та професійної
майстерності.
Педагогічний такт є тією основою, на якій складаються
стосунки між учителем і учнем. [5]
Основними ознаками педагогічного такту вважає:
- людяність без зарозумілості;
- вимогливість без брутальності та прискіпливості;
- педагогічний вплив без наказів, навіювань, попереджень, без приниження
особистої гідності студента;
- вміння висловлювати розпорядження, вказівки та прохання без благання,
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але і без марнославства;
- вміння слухати співрозмовника, не виказуючи байдужості та вищості;
- врівноваженість, самовладання, діловий тон спілкування без дратівливості
та сухості;
- простота в спілкуванні без фамільярності та панібратства; принциповість і
наполегливість без упертості;
- уважність, чутливість і емпатичність без їх підкреслення;
- гумор без насмішки;
- скромність без удаваності.
Тактовний
педагог
володіє
великим
і
активним
запасом
найрізноманітніших засобів впливу на студентів. Це і сила волі, стриманість,
спостережливість, уважність, послідовність, вимогливість, кмітливість, жарт,
іронія, кмітливість, гумор, усмішка, погляд, десятки відтінків голосу.
Педагогічний такт як форма взаємовідносин зі студентами визначається
багатьма сторонами особистості вчителя, його переконаннями, культурою
поведінки, загальною і спеціальною освітою, запасом відповідних умінь і
навичок. Оволодіти педагогічним тактом, не володіючи педагогічною
майстерністю загалом, неможливо. Педагогічний такт не засвоюється
шляхом завчання, запам’ятовування і тренування. Він є наслідком творчості
вчителя, показником гнучкості його розуму. Педагогічний такт вчителя не
буває
стереотипним
[6].
Педагогічний такт педагога повинен стати предметом спеціального
вивчення і дослідження, предметом обговорення на засіданнях кафедр,
вчених радах факультетів як педагогічних, так і непедагогічних вузів.
Кожний, хто присвятив своє життя найважливішій справі людства –
вихованню підростаючого покоління, повинен досконало оволодіти
педагогічним тактом, одним з найважливіших компонентів педагогічної
майстерності. Досконало оволодіти педагогічним тактом – це означає глибше
проникнути в специфіку своєї професії, вище піднести рівень навчальновиховної
роботи
сучасної
школи
[2].
Таким чином, педагогічний такт виховується і набувається разом з
педагогічною культурою і конкретно виявляється в педагогічній діяльності.
Він є показником зрілості педагога як майстра своєї справи. Це сильний
засіб, за допомогою якого вихованців можна перетворити на своїх спільників
чи, навпаки, суперників. Педагог повинен працювати над формуванням
власного педагогічного такту і постійно його вдосконалювати.
2. Поняття, різновиди та специфіка конфліктів у педагогічній
взаємодії.
Проблема конфлікту між педагогом та учнем є дуже вдалим способом
навчання,але тільки якщо вміти вдало розв’язувати конфліктні ситуації. Це
сприяє вдосконаленню самореалізації учня та підвищенню майстерності
викладача. Актуальність окресленої проблеми зумовлена потребою у
розв’язанні педагогічних конфліктів та спробою виявлення нових шляхів та
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способів його подолання. Головною метою є виявлення типів конфлікту, його
видів та вставлення шляхів його подолання. Найчастіше конфлікт виникає
тоді, коли вчитель думає про дитину несправедливо. Уміння уникнути
конфлікту – одна із складових педагогічної мудрості вчителя. Дуже важливо
розуміти сутність конфлікту та його різновиди. Ось деякі з них:
Учень – педагог: Суперечності між педагогом і учнями завжди негативно
позначаються не тільки на взаєминах, але й на емоційно-психічному стані
кожної з конфліктуючих сторін. Не випадково останнім часом фахівці все
частіше відзначають таке негативне явище в педагогічному середовищі, як
"синдром психічного вигорання", який частіше за все є наслідком затяжного
професійного стресу. Конфлікти у педагогічній діяльності порушують
систему взаємин між педагогом і учнями, викликають у педагога глибокий
стрес і незадоволеність своєю роботою. Такий стан підсилюється свідомістю
того, що успіх у педагогічній діяльності залежить від поведінки учнів, що
може привести до появи стану залежності педагога від "милості" його
вихованців. На думку психолога М.М. Рибакової, між педагогом і учнями
найчастіше зустрічаються такі види конфліктів:
• конфлікти діяльності, що виникають з приводу успішності учнів,
виконання ними навчальних та позанавчальних завдань;
• конфлікти поведінки (вчинків), що виникають у зв'язку з порушенням
учнями правил поведінки у навчальному закладі, найчастіше на заняттях і за
межами навчального закладу;[7]
3. Структура, сфера й динаміка конфліктів у педагогічній взаємодії.
Структура конфліктної ситуації складається з внутрішньої та зовнішньої
позицій учасників взаємодії та об'єкту конфлікту.
Внутрішню позицію учасників конфлікту утворюють мета, зацікавлення і
мотиви учасників. Вона безпосередньо впливає на конфліктні ситуації, але
знаходиться немовби «за кадром» і часто не обговорюється під час
конфліктної взаємодії педагога і учня.
Зовнішня позиція виявляється у мовленнєвій поведінці конфліктуючих
сторін, віддзеркалюється в їх поглядах. Розрізняти внутрішню і зовнішню
позиції учасників конфлікту вкрай необхідно, щоб побачити за зовнішньою,
ситуативною поведінкою внутрішню, суттєву мотивацію.
Так, у більшості підлітків 10-13 років виникає «комплекс
самоствердження»: вони потребують рівноправних стосунків з дорослими, а
наштовхуючись на нерозуміння учителя, поводяться демонстративно.
Зосередження на зовнішніх аспектах поведінки учня позитивного результату
не дасть.
Об'єкт конфлікту буває дуже важко виявити. Нерідко він для обох сторін
різний. Наприклад, для вчителя об'єкт - дисципліна у класі, а для учня намагання самовиразитись. Усунення конфлікту може розпочатись з
об'єднання об'єктів конфлікту: для того, щоб підтримати дисципліну в класі,
вчитель доручає підлітку цікаву справу, виконуючи яку він задовольняє свою
потребу самоствердження.
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Сфера конфлікту може бути діловою або особистою. Важливо, щоб
конфлікт, відбуваючись у діловій сфері, не переходив у особисту.
Динаміка конфлікту складається з наступних основних стадій:
1) стадії потенційного формування суперечливих інтересів, цінностей,
норм;
2) стадії переходу потенційного конфлікту в реальний чи стадію
усвідомлення учасниками конфлікту своїх правильно чи неправильно
зрозумілих інтересів;
3) стадії конфліктних дій;
4) стадії зняття чи розв’язання конфлікту.
4. Методи управління конфліктами у педагогічній взаємодії.
До організаційних методів управління конфліктами у педагогічній
взаємодії відносяться наступні.
1. Чітке формулювання вимог. Даний метод запобігає дисфункціональним
конфліктам, тому що здійснюється роз’яснення вимог до результатів
діяльності кожної конкретної людини і групи в цілому, реалізується
наявність ясно й однозначно сформульованих прав і обов’язків, правил
виконання завдань.
2. Дотримання принципу єдиноначальності. Цей метод полегшує
управління великою групою у конфліктних ситуаціях, тому що кожний знає,
чиї розпорядження він повинен виконувати. Якщо в учасників спільної
діяльності є розбіжності з будь-якого питання, пов’язаного з вирішенням
навчальної чи виробничої задачі, вони можуть звернутися до «третейського
судді» - їхнього спільного керівника.
3. Установлення загальних цілей, формування загальних цінностей. Цьому
сприяє інформованість усіх членів організації про її політику, стратегію,
перспективи, стан справ у різних підрозділах. Наявність спільних цілей і
цінностей дозволяє людям зрозуміти, як слід поводитися в конфліктних
ситуаціях, щоб перетворити їх у функціональні.
4. Система заохочень. Даний метод полягає у встановленні чітких,
об’єктивних критеріїв оцінки результатів праці, що знижують імовірність
виникнення почуття несправедливості, образи. Розроблення системи
заохочень виключає зіткнення інтересів окремих працівників і підрозділів
[10].
Для управління конфліктами у педагогічній взаємодії необхідно
визначитися також із тим, які форми конфліктної поведінки притаманні
педагогам, які з них є найбільш продуктивними, а які - найбільш
деструктивними.
Так, в основі типології конфліктної поведінки К. Томаса знаходяться два
стилі поведінки:
1) кооперація, що пов’язана з увагою людини до інтересів інших людей,
які перебувають з нею у конфлікті;
2) наполегливість, що передбачає захист власних інтересів. Відповідно до
цих двох основних вимірів К. Томас відокремлює наступні методи
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регулювання конфлікту, які також відомі як п’ять основних стилів
розв’язання конфліктів, чи стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях.
Тому до особистісних методів управління конфліктами у педагогічній
взаємодії відноситься вибір педагогом одної з наступних стратегій поведінки
у конфліктній ситуації.
Ухилення. Педагог, що дотримується цієї стратегії, прагне піти від
конфлікту. Ця стратегія може бути доречною, коли предмет розбіжностей не
становить для людини великої цінності, ситуація може розв’язатися сама
собою, у даний момент немає умов для ефективного розв’язання конфлікту,
але пізніше вони з’являться.
Пристосування. Педагог, що дотримується цієї стратегії, намагається не
виявляти ознак конфлікту, конфронтації, закликає до солідарності і
терпимості. При цьому часто забувається проблема, що лежить в основі
конфлікту. У результаті може тимчасово наступити спокій, негативні емоції
не виявляються, але вони накопичуються. Рано чи пізно залишена без уваги
проблема і негативні емоції, що нагромадилися, призведуть до вибуху,
наслідки якого будуть дисфункціональні.
Примус. Педагог, що дотримується цієї стратегії, намагається змусити
прийняти свою думку будь-що-будь; його не цікавить думка інших. Даний
стиль пов’язаний з агресивною поведінкою. Для впливу на інших людей тут
використовується як влада, заснована на примусі, так і традиційна влада. Цей
стиль може бути ефективним у ситуаціях загрозливих чи перешкоджаючих
досягненню цілей. Викладач відстоює інтереси справи, інтереси групи і навчання; часом він просто зобов’язаний бути наполегливим. Головний недолік
використання цієї стратегії у навчальному процесі - придушення ініціативи
учнів і можливість повторних спалахів конфлікту.
Компроміс. Цей стиль характеризується прийняттям педагогом поглядів
іншої сторони, але лише до певної міри. Здатність до компромісу високо
цінується, тому що зменшує недоброзичливість, і це дозволяє відносно
швидко розв’язати конфлікт. Але через якийсь час можуть виявлятися і
дисфункціональні
наслідки
компромісного
рішення,
наприклад,
незадоволеність половинчатими рішеннями. Крім того, конфлікт у трохи
зміненій формі може виникнути знову, тому що залишилася невирішеною
проблема, яка породила протиріччя.
Співробітництво. Дана стратегія веде до вирішення проблеми. У процесі
співробітництва учасники визнають право один одного на власну думку і
готові її зрозуміти, що дає їм можливість проаналізувати причини розбіжностей і знайти прийнятний для усіх варіант рішення проблеми. Педагог,
орієнтований на співробітництво, не намагається домогтися своєї цілі за
рахунок інших, а шукає вирішення проблеми самостійно [11].
5. Наслідки конфліктів у педагогічній взаємодії.
За ефективного управління конфліктом його наслідки можуть відігравати
не тільки негативну, але й позитивну роль. Це особливо важливо у
педагогічних конфліктах, тому що вони завжди мають виховне значення.
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Дисфункціональними наслідками педагогічних конфліктів є:
1) непродуктивні, конкурентні відносини між педагогами та учнями;
2) відсутність прагнення до співробітництва, добрих взаємин;
3) уявлення про протилежну сторону як «ворога», про свою позицію - як
про винятково позитивну, а позицію опонента — тільки як негативну;
4) згортання чи повне припинення взаємодії з іншою стороною, що
перешкоджає досягненню спільних цілей;
5) переконання, що «перемога» у конфлікті є важливішою, ніж вирішення
реальної проблеми;
6) почуття образи, незадоволеності, поганий настрій, зниження мотивації
навчальної діяльності (в учнів).
Функціональними наслідками педагогічних конфліктів є таке:
1) проблема вирішується таким шляхом, що влаштовує всі сторони, і в
результаті педагоги та учні почувають себе причетними до вирішення
важливої для них проблеми;
2) спільно прийняте рішення швидше і краще втілюється в життя;
3) сторони педагогічного конфлікту здобувають досвід співробітництва у
вирішенні проблемних питань і можуть використовувати його в
майбутньому;
4) ефективне подолання конфліктів між викладачами і учнями руйнує так
званий синдром покірності - страх відкрито висловлювати свою думку,
відмінну від думки «старших»;
5) поліпшуються відносини між педагогами та учнями;
6) учасники педагогічного процесу перестають розглядати наявність
розбіжностей як «зло», що завжди призводить до поганих наслідків.
Висновки.
Готовність до діяльності у конфліктних ситуаціях – одна з умов організації
педагогічно доцільної взаємодії у системі „вчитель – учень”. За змістом
педагогічного рішення можна з’ясувати глибину проникнення вчителем у
сутність педагогічних проблем, якість аналізу педагогічних ситуацій, їх
осмислення і розуміння. Оцінка якості прийнятих рішень допомагає
визначити рівень професійної майстерності вчителя.
Приклад конфлікту між викладачем і студентом у ВНЗ
На лекції з математики викладач декілька разів спостерігав , як студент
впродовж лекцій сидів з планшетом і не писав конспект. Викладач вирішив
не робити зауважень, та вийти з ситуації іншим чином. На наступне заняття
викладач вирішив дати незаплановану роботу, дозволивши користуватися
власним конспектом. Очевидно, робота зазначеного студента була на
порядок гіршою ніж у решти. Проте, під час складання іспиту в кінці року
показав неочікувано добрий результат. Викладач, звичайно був дуже
здивований та спитав у студента звідки такі чудові результати. Студент
сказав, що під час лекцій він на планшеті конспектував не тільки
найголовніші визначення, теореми і доведення, але й цікаві та змістовні
коментарі викладача. Тому готуючись до іспиту було набагато простіше.
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Почувши це, викладач був вражений і зрозумів, що його ставлення до даного
студента було несправедливим.
Такі конфлікти можливі через те, що викладачі часто висувають завищені
вимоги до засвоєння предмета, а оцінки використовують як засіб покарання
тих, хто не підкоряється вчителю, порушує дисципліну на заняттях.
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СПІЛЬНІ Й ВІДМІННІ РИСИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО С ПРОЦЕСУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І
ЗАРУБІЖНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ
Стаття присвячена аналізу впровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу в Україні та закордоном. В ній
визначені проблеми даної системи організації та можливі шляхи їх
вирішення.
Ключові слова: кредитно-модульна система, навчальний процес,
система організації, Болонська декларація.
Статья посвящена анализу внедрения кредитно-модульной системы
организации учебного процесса в Украине и за рубежом. В ней представлены
проблемы данной системы организации и возможные способы их решения.
Ключевые слова: кредитно-модульная система, учебный процесс,
система организации, Болонская декларация.
The article analyzes the introduction of credit-modular system of educational
process in Ukraine and abroad. . There are certain problems of this system of
organization and possible ways of their decision are described.
Key words: Credit-Modular system, educational process, organization of the
system, the Bologna Declaration.
Актуальність. ХХІ сторіччя висуває нові вимоги до вітчизняної освіти
й одночасно надає їй нові можливості, пов'язані зі вступом України до
Болонського процесу.
Україна підписала документи про приєднання до Болонського процесу у
травні 2005 р. Це стало початком переходу більшості вищих навчальних
закладів на кредитно-модульну систему організації навчального процесу,
головним інструментом якої є мобільність викладачів і студентів. Хоча з того
часу минуло вже більше 10 років, однозначного ставлення до цієї системи
досі немає. До сьогодні тривають широкі обговорення цієї технології як
серед викладачів, так і серед студентства, до сьогодні, поряд з перевагами,
знаходить собі місце ряд недоліків кредитно-модульної системи порівняно із
традиційною системою навчання.
Метою даної статті є дослідження особливостей кредитно-модульної
системи організації навчального процесу в різних країнах та розгляд шляхів
підвищення ефективності даної технології у вітчизняній вищій школі.
Виклад основного матеріалу. Болонський процес – це своєрідний рух
освітніх національних систем до єдиних критеріїв і стандартів, які
утверджуються у Європі. Нині в Болонському процесі 45 країн-учасниць,
тисячі вищих навчальних закладів. Однією з головних причин, що зумовили
цей процес, є докорінні перетворення в економічних системах усіх
розвинених країн. Можна стверджувати, що нині відбувається небувала за
масштабами революція в економічній сфері. [1,ст.69]
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Болонська декларація висуває завдання домогтися, щоб учені ступені
відповідали європейському ринку праці, а отже, були свідоцтвом кваліфікації
під час працевлаштування в галузі, за якою здобуто освіту.
Розглянемо детальніше, що ж таке кредитно-модульна система
організації навчального процесу та наведемо основні терміни, поняття та їх
визначення.
Згідно з Законом України "Про вищу освіту" [2]:
Кредитно-модульна система організації навчального процесу — це
модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні
модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових
кредитів);
кредит — одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних)
результатів навчання. Обсяг одного кредиту становить 30 годин.
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання
становить, як правило, 60 кредитів;
заліковий кредит — це одиниця виміру навчального навантаження
необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів;
модуль — задокументована завершена частина освітньо-професійної
програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що
реалізується відповідними формами навчального процесу;
змістовий модуль — це система навчальних елементів, що поєднана за
ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.
Під час вступу до вищого навчального закладу західноєвропейському чи
американському абітурієнту досить визначитися з напрямом або галуззю
науки, у якій він сподівається спеціалізуватися, або визначити тільки
факультет, який готує спеціалістів з десятка професій. Подальший вибір
спеціальності буде відбуватися лише на третьому році навчання, коли
студент зможе повноцінно оцінити власні сили та вподобання, орієнтуючись
не лише на графік, а й на викладача, який читатиме той чи інший курс.
У вітчизняній системі навчання розмірність виявляється в годинах
аудиторних і самостійних занять з тієї чи іншої дисципліни, які студент
зобов'язаний прослухати. Однак години – показник кількісний, він ніяк не
пов'язаний з якістю. За зарубіжної кредитної системи розмірність навчання
визначається кількістю кредитних балів, які необхідно набрати для
отримання диплома [1, ст.73]. В цьому якраз і полягає одна з найголовніших
відмінностей кредитно-модульної системи вітчизняної та зарубіжної вищих
шкіл.
Розглянемо детальніше особливості цієї системи організації навчального
процесу на прикладі досвіду Великобританії. Ця країна однією з найперших
почала використовувати нетрадиційні підходи до підготовки спеціалістів
взагалі, і педагогічних кадрів зокрема.
Сектор британської вищої освіти поступово перейшов до використання
кредитно-модульної системи навчання та рейтингово-модульної системи
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оцінювання. Кредитно-модульна система підготовки фахівців є
найпрогресивнішою та найактуальнішою серед існуючих освітніх систем на
даний момент в країні. Вона допомагає здійснювати підготовку фахівців за
індивідуальними освітньо-професійними програмами, сформованими на
підставі освітньо-кваліфікаційних характеристик для певних спеціальностей,
вимог замовників та індивідуальних бажань студента, пов’язаних з його
баченням перспектив майбутньої професійної кар’єри. Кредитно-модульна
система Великобританії дає змогу формувати індивідуальну освітньопрофесійну програму підготовки студента на підставі переліку змістових
модулів. Навчальна дисципліна складається з тісно пов’язаних між собою
змістових модулів – логічно завершених частин теоретичного та практичного
навчального матеріалу, які вивчаються протягом навчального року.
Кредитно-модульна система дає змогу здійснювати перехід між
спорідненими напрямами підготовки або спеціальностями. Індивідуальна
навчальна програма формується виключно за вподобаннями студента під
керівництвом викладача-куратора, основним завданням якого є надання
кваліфікованих консультацій та рекомендацій. [3]
Навчання за такою схемою додає студенту впевненості у своїх силах,
оскільки саме він вирішує, як розподілити власні сили протягом процесу
навчання і заробити необхідну кількість балів. Крім того, студент може бути
звільнений від складання заліків чи іспиту за умови, що він матиме
відповідний рейтинг, і це має велике значення в психологічному плані саме
для нього як безпосереднього учасника освітнього процесу.
Крім цього, студент може одночасно отримати декілька кваліфікацій,
оскільки йому можуть перезарахувати ті дисципліни, які він раніше вже
засвоїв.
Повернемося до нашої країни. Багато науковців вважають, що система
освіти в Україні була сформована в умовах інформаційного дефіциту та
обмеженому доступі до інформації. Тому викладач відігравав головну роль в
процесі навчання, виконував просвітну функцію, був джерелом інформації.
Основна частка навчання була зосереджена в аудиторній роботі.
З розвитком інформаційного забезпечення та відкриттям доступу до
джерел інформації, акценти в плануванні навчального процесу дещо
зміщуються в бік самостійної роботи студентів. Поряд з цим відкривається
масштабна агітація на рахунок створення передумов входження України до
єдиного європейського освітнього простору. Це стало початком проведення
"педагогічного експерименту" щодо запровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу.[4]
Очікувалося, що завдяки цій системі підвищиться якість освіти,
конкурентоспроможність випускників, забезпечиться академічна мобільність
студентів. Дійсно, позитивні сторони цього експерименту незаперечні.
Але через деякий час виявилися суттєві недоліки цієї системи. Викладачі
стали помічати, що знання студентів стали менш ґрунтовними. Масове
впровадження тестової системи призвело, на їхню думку, до отримання
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неякісних і поверхневих знань. Збільшення навантаження на самостійно
роботу студентів відбулося за рахунок зменшення навчальних тижнів,
знизилася якість підготовки фахівців. Більш того, опитування студентів
показало, що на їхню думку, глибші знання дає колишня система навчання і
що вони бажали б більше займатися з викладачами на практичних та
семінарських заняттях.
Кредитно-модульна система, замість того, щоб дати можливість
подальшого розвитку успішних та старанних студентів, подарувала шанс
відстаючим студентам "паразитувати" на здобутках своїх колег.
Як ми бачимо, кредитно-модульні системи України та Великобританії в
своєму теоретичному стані були дуже схожими:

вони мали спільну мету: підвищення якості освіти та створення
єдиного освітнього простору;

спільні ключові моменти, такі як введення модульно-рейтингової
системи оцінювання та індивідуально-орієнтованої організації навчального
процесу;

також функції, методи та характеристики цієї системи були
однорідними для обох країн.
Та, на жаль, українська спільнота виявилася не готовою до таких
радикальних змін. Тому на практиці кредитно-модульна система організації
навчального процесу у вітчизняній школі суттєво відрізняється від системи
зарубіжних вищих шкіл.
На сьогоднішній день на механіко-математичному факультеті діє
кредитно-модульна система організації навчального процесу. Також
функціонує модульно-рейтингова система оцінювання. На другому курсі
студенти мають можливість обирати дисципліни, які б їм хотілося
прослухати, в залежності від спеціалізації, що буде написана в дипломі
бакалавра.
Поряд з цим, на факультеті функціонує традиційна система: навчальний
семестр – навчальний рік , навчальний курс, хоча семестрове навчання
розбивається на змістовні модулі, по завершенню яких студенти пишуть
модульну контрольну роботу.
Протягом семестру студенти мають можливість набрати від 1 до 60
балів. Решта (40 балів) виноситься на екзамен. Допуском до екзамену є
набрані 35 балів. Далі, відповідно до набраних балів в сумі за екзамен та
протягом навчального року, студент отримує «Відмінно» (90 – 100 балів),
«Добре» (75 – 89 балів), «Задовільно» (60 – 74 бали) та «Незадовільно»
(менше 60 балів, відправляються на перездачу екзамену).
Після закінчення бакалаврату, студенти нашого факультету можуть
вступати до магістратури як мех.-мату, так і зарубіжних університетів. На
першому курсі магістратури студентам надається вибір дисциплін для
вивчення на останньому році навчання. В залежності від прослуханих
предметів,в дипломі магістра буде відповідний освітньо-кваліфікаційний
рівень та спеціалізація. Та, на жаль, цей поділ умовний, оскільки
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враховується думка не кожного студента індивідуально, а всієї групи разом,
тобто вирішує більшість: який предмет основна частина оборе, той і буде
вивчати група. Це пов’язано з недостатньою кількістю студентів для
формування повноцінної групи, а також з і так великим навантаженням
викладачів.
Зауважу, що диплом отриманий по закінченню навчання, відповідає
загальноєвропейському стандарту.
Отже, як ми бачимо, механіко-математичний факультет максимально
наблизився до реалізації всіх особливостей кредитно-модульної системи
організації навчального процесу, хоча залишки традиційної системи (такі як
5-ти бальна шкала оцінювання, поділ навчання на семестри та курси та інші )
ще мають місце.
В подальшому, на мою думку, у модернізації організації вищої освіти не
варто настільки затягувати процес запровадження нововведень. При цьому
радикальні зміни треба привносити поступово, без зайвої поспішності. Також
я вважаю, що впровадження будь-яких інновацій має відбуватися з
урахуванням і збереженням найкращих вітчизняних освітніх здобутків і
традицій.
Теж потрібно приділити увагу психологічній підготовці студентів та
викладачів до такої системи організації навчання, чітко сформулювати та
висунути єдині вимоги до навчальних дисциплін.
Крім цього й саму систему потрібно дещо доопрацювати та
вдосконалити з урахуванням потреб та інтересів студентів.
На сьогоднішній день наказом Міністерства освіти і науки України від
17.09.2014 р. № 1050 було скасовано Наказ від 30.12.2005 р. № 774 «Про
впровадження кредитно-модульної системи організації учбового процесу».
Таким чином, відтепер керівництво ВНЗ саме організовує навчальний
процес.
Висновки. Впровадження елементів британського досвіду використання
нетрадиційних підходів у підготовці кадрів, зокрема кредитно-модульної
системи, може суттєво покращити ситуацію у сфері вищої освіти України,
позитивно вплинути на подальший розвиток процесу підготовки
професіоналів, надати навчальному процесу особистісно-спрямованого
характеру. Навчання за такою схемою додає студенту впевненості у своїх
силах, оскільки саме він вирішує, як розподілити власні сили протягом
процесу навчання і заробити необхідну кількість балів. Крім того, студент
може бути звільнений від складання заліків чи іспиту за умови, що він
матиме відповідний рейтинг, а це має велике значення в психологічному
плані саме для нього як безпосереднього учасника освітнього процесу.
Але, використовуючи позитивний досвід інших країн, важливо завжди
пам'ятати про власні здобутки, вподобання, звички. І щоб не виникало
кризисних ситуацій, варто до радикальних змін підходити дещо з більшою
відповідальністю. Адже при неправильному використанні, навіть
найдієвіший метод може мати плачевні результати.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ІІ курс
магістратури спеціальності «актуарна та фінансова математика» механікоматематичного факультету
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

В статті розглянуто основні шляхи формування педагогічної
майстерності викладача вищого навчального закладу.
Ключові слова: педагогічна майстерність, викладач ВНЗ, професійна
компетентність, професіоналізм, педагогічні здібності.
В статье рассмотрено основные направления формирования
педагогического мастерства преподавательского состава высшего учебного
заведения.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, преподаватель ВУЗ,
профессиональная компетентность, профессионализм, педагогические
способности.
In the article the main directions of forming of pedagogical skills of
university lecturers were investigated.
Key words: pedagogical skills, university lecturer, professional competence,
professionalism, pedagogical capabilities.

47














Актуальність. У XXІ столітті перед педагогічною освітою постають
особливі завдання і в першу чергу, це завдання підготовки педагога-майстра,
педагога-гуманіста.
Педагог нової генерації - це висококваліфікований, компетентний
фахівець, це – особистість, яка творчо розвивається, це - особистість,
домінантами якої є духовно-етичні, гуманні якості. Специфічною складовою
моделі сучасного викладача-гуманіста є індивідуальний стиль педагогічної
діяльності, що характеризується гуманістичним почерком, уміннями ставити
і вирішувати завдання гуманного виховання, встановлювати гуманістичний
стиль взаємин із учнями, організовувати спільний пошук цінностей і норм
поведінки.
Викладач нового століття - це фахівець, який здатний:
поважати особистість кожного студента;
вірити в успішність кожного студента;
бути чесним, відповідальним, адекватно реагувати на помилки власної
діяльності;
слухати і поважати конфіденційність;
бути послідовним і справедливим;
заохочувати різноманітність;
постійно самовдосконалюватися і саморозвиватися у професійному плані;
розвивати техніки запитань, що стимулюють навчання студентів;
формувати орієнтовні стратегії відповідей на запитання чи коментарі
студентів;
заохочувати студентів до міркувань і роздумів про своє навчання;
постійно спостерігати за поведінкою студентів;
надавати ефективний зворотній зв'язок.
Зазначені якості вимагають неабиякої майстерності від педагога. Як
відомо, проблема формування і розвитку педагогічної майстерності учителя
тривалий час є об'єктом досліджень багатьох учених. Викладачеві належить
провідна роль у формуванні і розвитку в кожній особистості професійних
знань, активної життєвої позиції, громадянськості. Саме від рівня
педагогічної майстерності залежить ефективність і привабливість навчання
студентів.
Виклад основного матеріалу. Педагогічна діяльність у вищому
навчальному закладі має надзвичайно важливе соціальне значення, оскільки
йдеться про формування майбутнього фахівця, від рівня підготовленості
якого значною мірою залежить економічний, політичний, соціальний,
культурний розвиток суспільства.
Український педагог Василь Сухомлинський застерігав, що в жодній
справі помилки і невдачі не призводять до таких тяжких наслідків, як у
педагогічній. Майстерність учителя можна розглядати як найвищий рівень
педагогічної діяльності, як вияв творчої активності особистості педагога.
Коли ж ми прагнемо усвідомити витоки розвитку майстерності, зрозуміти
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шляхи професійного самовдосконалення, доцільно сформулювати
визначення цієї педагогічної категорії.
Є кілька підходів щодо визначення педагогічної майстерності. Так
думку Н. В. Кузьміної– це «найвищий рівень педагогічної діяльності... який
виявляється в тому, що за відведений час педагог досягає оптимальних
наслідків» [1]. Ш. О. Амонашвілі не дає чіткої дефініції педагогічної
майстерності, але називає її основні риси: «Бути майстром педагогічної
справи – це означає мати вихідну позицію...яка є особистісно-гуманною;...це
яскрава особистість, мудра, чуйна, доброзичлива і принципова людина;...це
першо-дослідник теоретичних рекомендацій, який може їх переконливо
довести або спростувати…Його творчість може збагатити педагогічну науку
і практику новими висновками, дати початок новим ідеям і підходам» [2].
Зовні майстерність педагога – це вирішення різноманітних
педагогічних завдань, успішна організація навчально-виховного процесу й
отримання відповідних результатів, але її сутність полягає в певних
професійних і особистісних якостях, які породжують цю діяльність і
забезпечують її ефективність. «...Важливими професійними якостями
педагога
ми
повинні
визнати
працелюбність,
працездатність,
дисциплінованість, відповідальність, уміння поставити мету, вибрати шляхи
її досягнення, організованість, наполегливість, систематичне і планомірне
підвищення свого професійного рівня, прагнення постійно підвищувати
якість своєї праці тощо».
На думку І. П. Підласого, до особистісних якостей педагога належать
«...людяність, терпеливість, порядність, чесність, відповідальність,
справедливість, обов'язковість, об'єктивність, щедрість, доброта, висока
моральність, оптимізм, емоційна врівноваженість, потреба в спілкуванні,
інтерес до життя вихованців, доброзичливість, самокритичність,
дружелюбність,
скромність,
достойність,
патріотизм,
релігійність,
принциповість, чуйність, емоційна культура і багато інших» [3].
Автори підручника «Педагогічна майстерність» розглядають її «як
найвищий рівень педагогічної діяльності (якщо характеризуються якісні
показники результату), як вияв творчої активності особистості педагога
(якщо характеризується психологічний механізм успішної діяльності).
Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що
забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності на
рефлексивній основі» [4].
Педагогічна майстерність — досить складне,
багаторівневе, системне утворення інтегративного характеру.
До елементів педагогічної майстерності належать:
1. Гуманістична спрямованість діяльності. Полягає в спрямованості
діяльності педагога на особистість іншої людини, утвердження словом і
ділом найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків.
Передбачає гуманістичний вияв його ціннісного ставлення до педагогічної
діяльності, її мети, змісту, засобів, суб'єктів. Той, хто не любить і не поважає
учнів, студентів не може досягти успіху в педагогічній праці, бо тільки щира
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любов і глибока повага педагога до вихованців породжують відповідну
любов і повагу до нього, до його ідей, поглядів, переконань, знань, які він
вчить здобувати.
2. Професійна компетентність, професіоналізм. Передбачають
наявність професійних знань (суспільних, психолого-педагогічних,
предметних, прикладних умінь та навичок), їх змістом є знання предмета,
методики його викладання, знання педагогіки і психології. Особливостями
професійних знань є їх комплексність (потребує вміння синтезувати матеріал,
аналізувати педагогічні ситуації, вибирати засоби взаємодії), натхненність
(висловлення власного погляду, розуміння проблеми, своїх міркувань).
Професіоналізм педагога — це сукупність психофізіологічних,
психічних та особистісних змін, які відбуваються в людині у процесі
оволодіння знаннями та довготривалої діяльності, що забезпечують якісно
новий, вищий рівень вирішення складних професійних завдань.
Педагогічний професіоналізм — уміння вчителя мислити та діяти
професійно. Охоплює набір професійних властивостей та якостей
особистості педагога, що відповідають вимогам учительської професії;
володіння необхідними засобами, що забезпечують не тільки педагогічний
вплив на вихованця, але і взаємодію, співробітництво та співтворчість з ним.
Для активного співробітництва з вихованцями вчителю необхідна
мобілізація інтелекту, волі, моральних зусиль, організаторського хисту та
вміле оперування засобами формування моральних, інтелектуальних та
духовних засад у школярів. Він повинен володіти широким арсеналом
інтелектуальних, моральних та духовних засобів, що забезпечують
педагогічний вплив на учня. До інтелектуальних засобів належать
кмітливість, професійне спрямування сприйняття, пам'яті, мислення, уяви,
прояв та розвиток творчих здібностей учня. До моральних — любов до дітей,
віра в їх можливості та здібності, педагогічна справедливість, вимогливість,
повага до вихованця — все, що складає основу професійної етики вчителя.
Духовні засоби — основа його загальної та педагогічної культури.
3. Педагогічні здібності. Сукупність психічних особливостей вчителя,
необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її
ефективного здійснення.
Головною здібністю, що об'єднує всі інші, є толерантність, чутливість
до людини, до особистості, яка формується. З нею тісно взаємодіють
комунікативність (потреба у спілкуванні, здатність легко налагоджувати
контакти, викликати позитивні емоції у співрозмовника й відчувати
задоволення від спілкування); перцептивні здібності (професійна
проникливість, пильність, інтуїція, здатність сприймати і розуміти іншу
людину, її психологічний стан за зовнішніми ознаками); динамізм
особистості (здатність активно впливати на іншу особистість); емоційна
стабільність (володіння собою, самоконтроль, саморегуляція); оптимістичне
прогнозування (передбачення розвитку особистості з орієнтацією на
позитивне в ній); креативність (здатність до творчості, генерування нових
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ідей, уникнення традиційних схем, оперативного розв'язання проблемних
ситуацій); впливовість (здатність вплинути на психічний і моральний світ
дітей в певному напрямі, зближуватися з ними, здобувати довіру, любов і
повагу, глибоко проникати у їхній внутрішній світ, конструювати,
проектувати його).
4. Педагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння). Є
сукупністю раціональних засобів, умінь та особливостей поведінки вчителя,
спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів і прийомів
навчально-виховної роботи з учнем, учнівським колективом відповідно до
мети виховання, об'єктивних та суб'єктивних їх передумов. Вона передбачає
наявність специфічних засобів, умінь, особливостей поведінки педагога:
високу культуру мовлення; здатність володіти мімікою, пантомімікою,
жестами; уміння одягатися, стежити за своїм зовнішнім виглядом; уміння
керуватися основами психотехніки (розуміння педагогом власного
психічного стану, уміння керувати собою); здатність до «бачення»
внутрішнього стану вихованців і адекватного впливу на них.
З розвитком педагогіки та психології як науки і практичної діяльності
поряд з поняттям «педагогічна техніка», яке відображає тільки суб'єктивні
особливості навчально-виховного процесу (контроль педагога за своїми
емоціями, настроєм, поведінкою, перцептивно-чуттєвим сприйняттям
зовнішніх предметів, технікою мовлення) стали використовувати і термін
«педагогічна технологія» (знання про майстерність), який стосується
проблем планування та організації навчального процесу.
Педагогічна технологія. Є комплексом знань, умінь і навичок,
необхідних учителю для вирішення стратегічних, тактичних, а також
процедурних завдань під час навчально-виховного процесу. Йдеться про
систему взаємодії вчителя з учнями, способи добору та впорядкування
навчального матеріалу згідно з вимогами теорії пізнання. Іншими словами,
педагогічна технологія є описом системи дій викладача та студентів, які слід
виконати для оптимальної реалізації навчального процесу. Складовими
педагогічної технології є володіння мистецтвом спілкування з дітьми, вміння
керувати своєю увагою та увагою дітей, здатність за зовнішніми ознаками
поведінки дитини визначати її душевний стан тощо. Уміння налагоджувати
оптимальні взаємостосунки з дітьми, змінювати їх відповідно до розвитку
студентів і їхніх вимог до вчителів є важливим компонентом педагогічної
майстерності.
Основу досліджень, де вирішується проблема висування вимог до
сучасного вузівського викладача складають уявлення про цілі вищої освіти,
які сформувалися в педагогіці й психології вищої школи на початку
дев'ятнадцятого століття:
а) підготувати фахівця широкого профілю для державної служби;
б) виховати широко ерудовану особистість зі стійкими моральними
якостями.
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Місія університету, на думку дослідників, складалася в навчанні
молодої людини сукупності багатьох видів знань, а його завдання полягало
не тільки в збереженні й передачі існуючих знань, духовних і культурних
цінностей, вищих зразків діяльності, але й розвитку інтелекту заради вищої
культури.
Саме тоді з'явилося вираження: “людина університету”. Відомі думки
М. Фуко, що так характеризує людину університету: духовна концентрація,
відлюдництво, терплячість. Крім цього, як він стверджував, людині
університету необхідні три типи вмінь: наставляння прикладом, наставляння
знаннями, наставляння в труднощі (навчання вмінню виходити з важких
ситуацій) [5]. Сказане ще раз підтверджує те, що робота викладача вищої
школи вимагає не тільки гарного знання свого предмета, але й всебічної
педагогічної підготовленості, глибоких психологічних знань, володіння
різноманітними прийомами методики викладання.
Досліджуючи особливості класичних університетів, сучасні педагоги й
психологи відзначають, що перші університети створювалися як храми
науки, де формувалися наступні вимоги до викладачів: поєднувати науководослідну й викладацьку діяльність; розвивати творчу готовність своїх
студентів до майбутньої спеціальної, професійної діяльності. Завдання,
висунуті перед університетом більше ста років тому, не перестали бути
актуальними й сьогодні. Перед сучасною вищою школою стоїть нове
соціальне замовлення: підготовка фахівця, здатного швидко реагувати на
зміни у соціально-економічному середовищі, швидко адаптувати до нових
умов свою професійну діяльність. Виконати таке замовлення може сильний
професорсько-викладацький склад ВНЗ, коли відбувається інтеграція
навчального процесу й науково-дослідної діяльності, постійно підвищується
професійна майстерність викладачів. Важливе значення при цьому має
знання, усвідомлення й прийняття вимог сучасного суспільства до самої
діяльності й особистості викладача: професійна компетентність;
загальнокультурна
й
гуманітарна
компетентність;
комунікативна
компетентність; соціально-економічна
компетентність;
креативність;
наявність педагогічних здібностей; педагогічна культура т.д.
Виходячи з того, що в цілому під професіоналізмом розуміється
високий рівень кваліфікації й професійної компетентності, висока
підготовленість до виконання завдань професійної діяльності, можна зробити
висновок про те, що високий рівень професіоналізму дозволяє людині
досягти значних якісних і кількісних результатів праці при менших витратах
фізичних і розумових сил на основі використання раціональних прийомів
виконання робочих завдань [6]. Інакше кажучи, головним показником
професіоналізму є досягнення значних кількісних і якісних результатів праці
при менших витратах людських ресурсів, що може бути досягнуте на будьякому етапі професійного становлення.
Професіоналізм фахівця
проявляється в систематичному підвищенні кваліфікації, творчій активності,
здатності продуктивно задовольняти зростаючі вимоги суспільного
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виробництва й культури, в особистісному вдосконаленні, що включає
самоосвіту й самовиховання.
Існуючі дослідження показують, що
професіоналізм діяльності в педагогічній практиці проявляється у творчій
готовності особистості до продуктивного вирішення майбутніх професійних
завдань і формування у викладачів того рівня конкурентоспроможності, що
дозволить їм активно включитися в освоєння професійної діяльності.
Показниками професіоналізму виступають: володіння професійними
духовними цінностями, орієнтації і їх дотримання; засвоєння на високому
рівні вищих зразків засобів праці, вироблених у професії (професійних знань,
способів і дій, професійних “технік” і технологій, прийомів професійного
мислення, способів професійної самосвідомості й ін.).
До цих показників можна додати: високий рівень академічних знань,
глибокі знання в області навчання й психології, сформований індивідуальний
стиль професійної діяльності, педагогічні позиції. І якщо критерієм
професіоналізму діяльності викладачів вузу названа провідна мета його
діяльності - підготовка конкурентоспроможного, грамотного фахівця
(готового до творчого, продуктивного вирішення майбутніх професійних
завдань (за А.О. Деркачем)), то критерієм, професіоналізму особистості
правомірно вважати сформованість високого рівня особистісних професійно
значимих якостей. Відповідно до цього критерію можна визначити основні
його показники: високий рівень інтелекту й широкий кругозір; творчість,
критичність, самостійність; товариськість, емоційність, емпатія; високий
рівень самоконтролю, саморегуляції, самоорганізації, рефлексії; соціальна
активність, потреба в самоактуалізації й самореалізації й ін.
Зміст понять професіоналізму діяльності й професіоналізму
особистості, їхній аналіз показує, що професійне становлення викладача
вищої школи буде проходити більш успішно, якщо особистість володіє не
тільки певними, найбільш затребуваними в професійній діяльності
властивостями, якостями, уміннями; має високу професійну кваліфікацію й
компетентність. Важливо щоб у викладача в процесі професійного
становлення сформувалися: педагогічна спрямованість, адекватна соціальної
ситуації розвитку; педагогічні позиції, які не суперечать еталону особистості
й діяльності викладача вищої школи відповідно до сучасних вимог
суспільства й професійного співтовариства; індивідуальний стиль діяльності,
що виступає показником високого рівня професіоналізму й педагогічної
майстерності; особистісно-ділові якості, затребувані в педагогічній професії
(академічні знання, високий рівень самоконтролю, відповідальність,
сумлінність, чесність, наявність адекватної самооцінки, креативність,
соціально-психологічна компетентність, культура поведінки й т.д.).
Названі властивості й характеристики є результатом не тільки
формування, але й самоформування, саморозвитку, самовдосконалення, коли
викладач досягає вершин педагогічної майстерності.
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Як зазначає М.М. Фіцула, з метою підвищення професійної
майстерності викладачів у вищих навчальних закладах використовують
різноманітні форми методичної роботи:
а) науково-практичні конференції викладачів щодо проблем реалізації
концепції неперервної професійної освіти, науково-методичних засад
підготовки фахівців;
б) загальні конференції педагогічних працівників вищої школи, де
обговорюється стан навчально-виховного процесу у вищому навчальному
закладі, на факультетах, а також перспективи розвитку фахових
спеціальностей;
в) засідання вченої ради закладу, на яких детально аналізують рівень
професійної підготовки студентів, стан навчально-виховної роботи на
факультетах, обговорюють та затверджують перспективний план роботи
вищого навчального закладу за окремими проблемами (наприклад, науководослідна робота студентів та ін.), а також розглядають досвід роботи кафедр,
факультетів щодо впровадження нових технологій навчання студентів;
г) методичні семінари;
ґ) виробничі наради, на яких ректорат інформує про стан навчальновиховної роботи, результати сесій або про необхідність вживання заходів
щодо професійної підготовки студентів;
д) засідання кафедр, на яких обговорюють результати роботи
викладачів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі студентами;
е) інструктивно-методичні наради, які проводяться деканами
факультетів; є)індивідуальна самоосвітня робота викладача вищої школи;
ж) індивідуальні та групові консультації із завідувачами кафедр та
викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання конкретної
методичної допомоги кафедрам з питань планування роботи, визначення
змісту, форм наукової, організаційно-методичної роботи.
Ефективними формами методичної роботи є написання і підготовка до
видання конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських занять,
лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування, практики і
самостійної роботи студентів; розроблення навчальних планів, навчальних
програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм;
розроблення і постановка нових лабораторних робіт; підготовка
комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: складання
екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного, тестового і
підсумкового контролю; розроблення і впровадження наочних навчальних
посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо), нових форм, методів і
технологій навчання; вивчення і впровадження передового досвіду
організації навчального процесу; підготовка концертних програм,
персональних художніх виставок та ін.
Висновки. Отже, в статті розглянуто основні шляхи формування
педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу.
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Як ми побачили, рівень педагогічної майстерності викладача вищої
школи є важливим чинником навчально-виховного процесу. Він
позначається на результатах навчання студентів, на формуванні їх як
особистостей.
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В статті розглядається цілісна система педагогічного процесу навчання
математики майбутніх вчителів. Розкрито компонентний склад цього
феномену (об’єкт і суб’єкт математичної підготовки), цілі та задачі.
Охарактеризовано концепцію даного дослідження.
Ключові слова: дидактична підготовка майбутнього вчителя математики,
система, цілісність процесу навчання.
В статье рассматривается целостная система педагогического процесса
обучения математике будущих учителей. Раскрыто компонентный состав
этого феномена (объект и субъект математической подготовки), цели и
задачи. Охарактеризовано концепцію данного исследования.
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Thearticledealswiththeintegralsystemofthepedagogicalprocessofteachingfutureteac
hersmathematics,
whichconsistsofthefollowingcomponents:
theobject:
thecontentsofmathematicaltraining, translator: verbal, nonverbalandcombined,
thesubject:
student“sexperience.
Also,
thearticleoffers
a
conceptoftheresearchthatrepresents
a
solutionoftheproblemofdefiningthecontentsandtechnologyofteachingmathematicstof
utureteachersofmathematics.
Keywords:didactictrainingoffutureteachersofmathematics,
systemintegrityofthelearningprocess.
Передача досвіду попередніх поколінь (у нашому випадку – навчання
математики в педагогічному ВНЗ) передбачає наявність наступних
необхідних компонентів: об’єкт – зміст математичної підготовки (знання,
вміння, навики, методи); транслятор – вербальний, невербальний та
комбінований; суб’єкт – досвід особистості студента.
Насправді, суб’єкт навчання (студент, майбутній учитель математики) з
початком професійної діяльності стає транслятором знань як складової
об’єкту змісту математичної підготовки вчителя – шкільному компоненті.
Якщо трактувати вкладання шкільного компоненту в вузівський як пряме
звернення до елементів змісту, то історичний аналіз показує, що тільки в
останні десятиліття (випускники класичних університетів взагалі не
отримували повноцінної методичної підготовки) намітився реальний зсув у
вузівському викладанні математики на користь всебічного вивчення
шкільних знань (В.Бевз, В.Гусєв,О. Скафа, Н. Тарасенкова, В. Швець та ін.).
Окрім того, орієнтація на активне засвоєння студентом способів
пізнавальної діяльності, на можливості саморозкриття особистості та облік її
інтересів і потреб створює умови для додання педагогічному процесу
інноваційного характеру. Інноваційне навчання – процес і результат такої
навчальної діяльності, яка стимулює вносити інноваційні зміни в існуючу
культуру. Зміна соціальної ролі знань (зокрема, математичних) і творчих
можливостей особистості в сучасний період розвитку суспільства неминуче
ставить питання про оптимальне співвідношення технологічних і
гуманітарних орієнтації в організації навчання математики в педагогічному
ВНЗ, створення умов для самостійного засвоєння нового досвіду.
Отже, метою статті є проведення аналізу структури і змісту
математичної підготовки студентів та реалізації цілісного підходу до
інноваційного педагогічного процесу з урахуванням досвіду попередніх
досліджень. Система (від грец. Systema – ціле, складене з частин, з’єднання)
– множина елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним,
утворюють певну цілісність, єдність [1] .
Тому будь яка система включає ряд взаємопов’язаних аспектів:
елементарний, що визначає зміст компонентів, з яких утворена система;
структурний, що розкриває внутрішню організацію системи і способи
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взаємодії її компонентів; функціональний, що показує, які функції виконує
система та її компоненти; інтегративний, що розкриває джерела, фактори
збереження, вдосконалення та розвитку; історично пояснюючи, яким чином
виникла система, які етапи вона пройшла, якими є перспективи її розвитку.
К. Гуз [2] зазначає чотири основні класи цілісних систем, розрізнення яких
пов’язане з субстанціональною природою системи, її сутністю, характером і
походженням.
Перший клас – це ті системи, що існують в об’єктивній дійсності, неживій і
живій природі та суспільстві.
Другий клас – концептуальні, ідеальні, з різною ступенем повноти і точності,
в тій чи іншій мірі відображають реальні системи.
Третій клас – штучні, які спроектовані, зконструйовані і створені людиною в
певних цілях.
Четвертий клас систем – «змішані», в яких органічно поєднані елементи, що
є продуктом природного або суспільної природи, і елементи, створені
людиною.
Якщо цілісність у методології означає високий рівень сформованості і
розвитку явища, якісну його повноту, досконалість, ідеал, коли явище
повністюреалізує властиві йому функції, то у застосуванні до педагогічного
процесу «цілісність полягає в тому, що частини загальноїпедагогічної
системи служать спільній меті» [2].
Так, І.Малафіїк [3] виділяє в структурі теорії цілісного навчально
виховного процесу загальну теорію формування особистості, в якій
описуютьсязакономірності функціонування і розвитку всієї сукупності
факторів формування особистості, і приватні теорії, які характеризують
функціонування і розвиток компонентів цієї сукупності.
І.Зайченко [4] вважає, що «педагогічний процес доцільно розглядати як
цілісну динамічну систему, системоутворюючим чинником якої є взаємодія
педагога і учня, у якому реалізуються завдання навчання, виховання і
розвитку особистості в їх єдності і взаємозв’язку». При цьому педагогічний
процес – це не механічна сума основних складових компонентів, а самостійне
цілісне явище, що має свої закономірності.
Група німецьких педагогів розробила проект «цілісної школи», яка
яквідкрита система має бути оживлена у всіх параметрах педагогічного
процесу: суб’єкті пізнання, навчальному матеріалі, формах і методах подачі
знань і організації шкільного середовища, тісно пов’язаним з соціальним
оточенням. А це означає встановлення різноманітних горизонтальних і
вертикальних зв’язків як критерію цілісності.
При вивченні проблеми розвитку теоретичних основ педагогічного
процесу математичної освіти майбутніх учителів математики (об’єкт –
транслятор –суб’єкт) доцільно побудувати ідеальну модель педагогічного
процесу,
що
задовільняє
критерії
цілісності,
функціональності,
інтегративності в єдності внутрішніх ізовнішніх взаємозв’язків її
компонентів. Важливим вихідним пунктом для розробки такої моделі є
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поняття функціональної фізіологічної системи [5]. Педагогічні системи
математичної освіти (методичної системи навчання,системи методичної
підготовки тощо) досліджувалися в роботах В. Бевз, А.Мордковича, Г.
Луканкіна, В. Гусєва, З. Слєпкань, Н. Стефанової, В. Кузнєцової та ін.
В якості об’єктивних і суб’єктивних чинників виступають потреби та
інтереси суспільства, методичне забезпечення навчання, рівень підготовки
викладачів, педагогічна ситуація і макроситуація (економічна , політична), в
рамках яких здійснюється формування педагога професіонала та його
подальша діяльність.
Завершується процес навчання формуванням професійно-педагогічної
готовності індивіда до виконання самостійної діяльності. Рівень
готовностівизначається на основі сформованості предметних знань і вмінь,
педагогічних знань і умінь, а також на основі професійної ідентичності
особистості тапрофесії.
Формування педагога професіонала – це багатоетапний процес. Він
можеі має розпочинатися до вступу учня в професійну навчально педагогічну
установу, але даний процес не може закінчитися одночасно з його
закінченням. Кількісні та якісні характеристики професіоналізації
особистості педагога залежать від стадії його професійного становлення.
Вони будуть різні на етапі допрофесійної підготовки, на стадії професійнопедагогічного навчання і на стадії самостійної професійної діяльності. Проте
між цими показниками маєбути наступність, яка відображає загальну
динаміку і напрямок розвитку особистості педагога професіонала.
Нормативний обсяг і зміст професійно педагогічних цілей і завдань
визначається вимогами до рівня готовності особистості до навчання у
педагогічному ВНЗ та подальшої діяльності в якості вчителя на даному етапі
розвиткусуспільства. Готовність залежить від рівня сформованості
предметних знань,умінь і навичок в галузі математики, розвитку спеціальних
здібностей і якостей особистості (інтелектуальний рівень, характер,
темперамент, функціональні механізми психіки), від рівня сформованості
загально-навчальних знань та вмінь (адаптивні можливості, комунікативні
якості), а також ставленняучня до навчання в педагогічному ВНЗ і
майбутньої професійної діяльності(спрямованість особистості, мотиви,
інтереси).
Гармонізація інтересів суспільства і особистих інтересів і мотивів діяльності
студентів педагогічних ВНЗ визначає таку мету і задачі організації цілісного
педагогічного процесу підготовки вчителя математики:
– забезпечити підготовку вчителя математики на високому предметному,
педагогічному, гуманітарному та методичному рівні з широким спектром
реалізації професійних можливостей для роботи в різнопрофільних школах;
– формувати в ході педагогічного процесу соціально адаптованої професії
особистості вчителя математики: мотивацію навчання; включеність в
систему: педагогічний коледж –педагогічний ВНЗ; загальнонавчальні знання,
вміння, навички; адаптивні можливості.
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– формувати творчу активність особистості вчителя математики;
–забезпечити розвиток професійних якостей особистості майбутнього
вчителя математики: математичне мислення; педагогічна майстерність;
вольовіта інтелектуальні якості; комунікативні якості; функціональні
механізми психіки (сприйняття, мислення, мова, пам’ять, психомоторика,
самоаналіз);характер, темперамент, здібності.
Концепція дослідження являє собою одне з рішень проблеми
визначення змісту і технології математичної освіти майбутнього вчителя
математики:
1. Педагогічний процес математичної освіти визначається уявленням
пронього як про науково керований процес:
– що має на меті досягнення високого рівня математичної готовності
випускників педагогічних ВНЗ до виконання функцій навчання, виховання і
розвитку учнів засобами математики,
– пов’язаний з реалізацією загальнодидактичних принципів: науковості,
доступності, гуманізації, диференціації тощо,
– організовуваний з урахуванням сучасного стану шкільної освіти:
Державного освітнього стандарту середньої (повної ) школи, розмаїттям
форм середніх навчальних закладів, варіативності навчальних програм і
підручників,розробки нових педагогічних технологій,
– визначений рядом структуроутворюючих чинників: поглиблена
математичної підготовки на основі базової шкільної компоненти, реалізації
технології наочно модельного навчання математики, професійно педагогічної
спрямованості математичної освіти.
2. Ефективна організація навчально методичної діяльності студентів
вимагає реалізації важливих для математичної діяльності дидактичних
принципів: фундування, цілісності, професійно педагогічної спрямованості,
на очно модельного навчання, оптимальності, розвивального навчання.
Реалізація розглянутих принципів у педагогічній системі математичної освіти
має здійснюватися в таких компонентах змісту освіти:
– навчальний план предметного блоку Державного освітнього стандарту;
– навчальні програми (освітні професійні програми) математичних
дисциплін;
– теоретичний і практичний матеріал навчальних дисциплін, що відображає
зміст навчальних програм;
– методологічне та методичне забезпечення викладання математики на основі
критеріїв відбору змісту математичної освіти.
Дана типологія розподіляється на три рівні проектованого змісту:
загальнотеоретичний рівень (навчальний план), рівень навчального предмету
(про грама) і рівень навчального матеріалу (навчальний посібник).
3.Педагогічна система математичної освіти являє собою цілісний
об’єкт,що має наступні характеристики: компоненти системи, структура
внутрішніхзовнішніх взаємозв’язків, функціональність, інтегративність,
узагальненість. Аналіз теоретичних робіт і реальна практика педагогічної
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діяльностідозволяють представити наступні основні компоненти педагогічної
системи: мотиви, мету та завдання, модель змісту і структури математичної
освіти, засоби, форми , умови, результати, моніторинг функціонування
системи.
Педагогічна система математичної освіти є найважливішою частиною
системи більш високого рівня – професійної підготовки вчителів математики
– і функціонує в її складі.
Основним компонентом цілісної моделі математичної освіти буде виступати
професіограма вчителя математики, що служить орієнтиром готовності
майбутнього вчителя математики та професійної діяльності.
4. У процесі навчання математики відбувається розвиток і трансформація
мотиваційної сфери студентів педагогічних ВНЗ. Цей розвиток іде в двох
напрямах: по-перше, загальні мотиви особистості трансформуються в
трудові, по-друге, зі зміною рівня професіоналізації змінюється і система
професійних мотивів.
Потреби суспільства в математичній освіті українців змінилися за
останні десятиліття. Теорія ігор і штучний інтелект, стохастика і теорія
інформації стають все більш доступними для вивчення масового дослідника,
зважаючи на розвиток самих наук, все більш значущими в практичному
додатку і фактично ще не представленими в математичній освіті учня. З
іншого боку, саме ці нові знання дають потужний мотиваційний заряд
вивчення математичних дисциплін і, як наслідок, підвищення інтересу до
професії вчителя математики, оскільки математична освіта найбільш
пристосована до розвитку якостей мислення, розвитку теоретичного
мислення (порівняння, евристика, аналогія, інтуїція, аналіз, синтез тощо).
Математичне мислення відрізняють домінуванням логічної схеми міркувань,
лаконізм, чіткий розподіл ходу міркувань, вміння виділити головне, здатність
до узагальнення, аналіз, синтезу.
Високий рівень математичного мислення є необхідним елементом
загальної культури людини, і виділяв 4 характерні ознаки математичного
мислення [6].
Протягом останніх десятиліть повністю розібралися вчені з
математичними проблемами, які раніше не піддавалися доведенню: велика
теорема Ферма, проблема 4 фарб, базиси в сепарабельномубанаховому
просторі, 10 тапроблема Д. Гилберта та ін. Видатні теоретичні дослідження (а
також використання комп’ютерної техніки) А. Вайлса, Т. Енфло, Ю.
Матиясевича таінших «позбавили» математичний світ окремих ентузіастів
творчого пошуку, щодо жаги до математичної діяльності.
Більше того, в останні роки математика як освітній предмет все більше
розглядається як гуманітарна (загальнокультурна), а не природнича
дисципліна. Продуктивність мислення і сприйняття, розвиток предметної
мови, логічна повноцінність аргументації, розвиток розумових здібностей
можуть бути реальним результатом математичної освіти за умови його
правильної організації. Отже, ефективність педагогічного процесу
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математичної освіти майбутніхвчителів математики в значній мірі
визначається ходом дидактичного процесу навчання математики, включаючи
особистість студента в математичну діяльність, активізацією пізнавальних
процесів сприйняття складного математично змісту. В подальших
дослідженнях планується розглянути особливості підготовки майбутнього
вчителя математики до організації уроку в навчальних закладах нового типу
та визначити специфіку даної роботи.
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Зубарук
Наталія Валеріївна
(КНУ ім. Т. Шевченка, механіко-математичний факультет,
2 курс магістратури, група «геометрія»)
МОВНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Радикальні зміни в українському суспільстві створюють передумови
для визначення загальної стратегії сучасної системи вищої освіти, яка
вимагає підготовки фахівців-професіоналів, що поєднують у собі глибокі
гуманістичні переконання, фундаментальні теоретичні знання й ретельну
практичну підготовку.
Безумовно важливою складовою педагогічної культури є мовна
культура. В сучасній літературі, присвяченій педагогіці вищої школи, значна
частина публікацій стосується проблем педагогічній культури в цілому, і
значно менше уваги приділяється проблемі мовної культури педагога. В той
час коли про мовну культуру педагога дошкільних і шкільних закладів
написано набагато більше. Можливо це пов’язано з тим, що побутує думка
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ніби підготовка викладача вищого освітнього закладу є більш ґрунтовною,
проте повинні зауважити, що проблеми з формуванням культури педагога
існують на рівні магістерської підготовки, яку проходять і вчителі, і
викладачі вищих навчальних закладів [1]. Тому у цій роботі ми розглянемо ті
основні проблеми, котрі стосуються формування мовної культури у педагога
вищої школи та за допомогою сучасних розробок в цій галузі вказати на
можливі шляхи їх вирішення.
Тепер розглянемо проблеми з якими частіше всього зустрічаються
студенти під час спілкування з викладачами.
«Навчання – це не механічна передача знань.
Це надзвичайно складні людські взаємини!»
В.О. Сухомлинський
Під культурою спілкування викладача вищого навчального закладу,
ми розуміємо такий ступінь розвитку його комунікативних якостей, який
дозволяє ефективно й комплексно встановлювати стосунки зі студентами у
процесі професійної діяльності.
У працях С.І. Воронкіної доведено, що в більшості випадків,
викладачі у студентах оцінюють насамперед інтелектуальні якості і менше
особистісні. Педагогічна майстерність викладачів ВНЗ визначає повноту,
адекватність таобґрунтованість оцінок викладачами студентів. За
дослідженнями І.І. Скрип’юка лише 30% викладачів у змозі адекватно
оцінити взаємини студенів у групі. Педагог повинен завжди пам’ятати про те,
що ідея для студента невіддільна відособистості викладача. Спілкування у
вищому навчальному закладі має знімати негативні емоції, викликати радість
збагачення, спрагу діяльності, сприяти «соціально-психологічній оптимізації
навчально-виховного процесу» [5, с. 89].
Бєлоусова Л., доводить, що проблеми, які виникають під час
спілкування викладачів та студентів утруднюють процес навчання у вищому
навчальному закладі. Якщо у викладача відсутнє терпіння, він іронічно або
байдуже
ставиться до проблем студентів, це породжує недовіру, лицемірство, фальш у
стосунках між викладачами та студентами і, в свою чергу, призводить до
низького рівня засвоєння матеріалу, втрати інтересу до навчання, пропусків
занять тарозвитку різних конфліктних ситуацій [5, с. 149].
Специфіка праці викладача полягає, крім всього іншого, ще і в тому,
що в ситуаціях взаємодії він несе подвійне навантаження: повинен не тільки
враховувати можливі дії партнера, але і розгортати спілкування таким чином,
щоб воно мало навчальний, виховний та розвивальний ефект. Він повинен
ураховувати ті можливі труднощі, які можуть виникнути у вихованця в
процесі спілкування, і брати на себе ініціативу у спілкуванні та
відповідальність за взаємодію[6]. Стиль спілкування, який задає викладач,
суттєво впливає на ставлення студентів до його навчального предмету.
Надміру далека дистанція, яку встановлює викладач між собою і студентами,
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часто призводить до того, що вони бояться звертатись до нього за
поясненнями, приховують своє нерозуміння. Надто близька відстань,
неформальні стосунки можуть викликати в студентів ілюзію
необов'язковості, небажання глибоко засвоювати навчальний предмет.
Конфліктні стосунки, які виникають зі педагогом, можуть призвести до
ігнорування навіть його справедливих вимог. Необ'єктивність викладача до
студента, не адекватно занижена оцінка його здібностей і знань,
нетактовність у спілкуванні можуть викликати глибокі емоційні травми,
внаслідок чого навіть після закінчення вузу, в самостійній професійній
діяльності звернення до відповідних знань може або блокуватись, або
актуалізувати сліди пережитого.
Якщо згрупувати основні труднощі, які нерідко виникають у
спілкуванні зі студентами у викладача-початківця, то вийдуть такі
«сходинки»:

невміння налагодити контакт;

нерозуміння внутрішньої психологічної позиції студента;

складності в управлінні спілкуванням під час заняття;

невміння вибудовувати взаємини і перебудовувати їх залежно від
педагогічних завдань;

труднощі в мовному спілкуванні і передачі власного емоційного
ставлення до матеріалу;

складності в управлінні власним психічним станом у спілкуванні.
Часто викладачі-початківці не можуть організувати спілкування
повністю і обмежуються якоїсь однієї функцією (стороною) спілкування.
Адже нерідко як буває: все добре - і конспект уроку, та наочні посібники, сам
викладач добре підготовлений, володіє матеріалом, а заняття нецікаве. У
таких ситуаціях часто говорять: немає контакту з аудиторією. Точніше
сказати - немає цілісного процесу педагогічного спілкування. У наявності
пізнавальна інформація не стає предметом міжособистісної взаємодії.
Розглядаючи проблеми культури спілкування викладача вищого
навчального закладу зі студентами у процесі виховної роботи, не можна
оминути такого аспекту, як спілкування з інтровертними особистостями.
Інтровертність – це спрямованість особистості на свій внутрішній світ,
надання переваги вузьким, інтимним формам, а не широкому колу
спілкування. Для інтровертів характерна напруженість при включенні у
спілкування. і відчуття комфорту наодинці із собою чи добре знайомою
людиною. Педагогу потрібно прикласти багато зусиль, щоб завоювати
довіру, щоб такий студент відкрито розповів про себе, про життєві плани.
Саме тому великого значення для викладача ВНЗ набуває проблема
вибору способів спілкування. Способи спілкування спрямовані на
встановлення контакту, пізнання один одного, організацію взаємодії та обмін
інформацією,
почуттями, оцінками, ідеями, думками. Дії можуть бути різноманітними,
вони можуть ускладнювати процес спілкування, тому їх доцільно
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об’єднувати у способи, які будуть давати характеристику діям тих суб’єктів,
які вступили у спілкування.
Програма підготовки сучасних педагогів вищої школи має бути
націлена на формування в них високої мовної культури. Такий показник є
надзвичайно важливим, адже викладач має бути, по-перше, взірцем для
студентів. По-друге, від рівня його культури і зокрема мовної культури буде
залежати рівень його авторитетності у студентів, не тільки як грамотного і
освіченого лектора чи викладача, але й просто культурної людини. Крім того,
мовна культура педагога є своєрідним індикатором якості отриманої ним
освіти, що свідчить і про якість освіти вищого навчального закладу, в якому
викладач отримав диплом [1]. Не втратили актуальності сьогодні думки І.
Огієнка щодо мовної освіти педагога: «Кожний учитель – якого б фаху він не
був – мусить досконало знати свою соборну літературну мову й вимову та
соборний правопис. Не вільно вчителеві виправдувати свого незнання рідної
мови нефаховістю» [2, с. 130]. Подібна ситуація надзвичайно актуальна у
вищій школі. Наразі єдиною державною мовою в Україні визнана українська
мова, тому і викладання в державних закладах вищої освіти має відбуватися
державною мовою. Викладачі вищої школи, котрі навчались ще за
радянських часів з великою неохотою беруться за вивчення української мови.
Проте є такі професори, котрі через свій поважний вік вже не можуть
оволодіти українською мовою, та не зважаючи на це заохочують студентів до
написання курсових, кваліфікаційних робіт, статей українською мовою, тим
самим розширюючи термінологічний апарат української мови. Особливо
слова Огієнка стосуються тих викладачів, хто викладає українською «для
галочки», нехтуючи фонетичними вимогами та правилами правопису.
Учений-педагог В.О. Сухомлинський, узагальнюючи багаторічний
власний досвід та досвід колег, поступово формує образ «справжнього
педагога». Одним з обов’язкових умінь, необхідних кожному вчителю,
вихователю, а також викладачу незалежно від фаху, Сухомлинський вважає
«мистецтво говорити». Справжній педагог «повинен досконало володіти
виховними засобами мудрого слова». На думку В.О. Сухомлинського
слабкість «багатьох учителів у тому, що слова їх не доходять до тих, кому
вони звернені». Ця проблема є надзвичайно актуальною у ситуації
викладання у вищій школі. В.О. писав: «Хороший учитель – це людина, що
добре знає науку, на основі якої побудований предмет, котрий він викладає,
закохана в цю науку, знає її горизонт – найновіші відкриття, дослідження,
досягнення» [3, с. 49]. Тому якщо викладач не є зацікавленим і захопленим
своїм предметом, то навряд чи варто чекати зацікавленості цим предметом
від студентів.
Актуальними є поради В.О. Сухомлинського «відточувати слово»;
уникати марнослів’я, яке «розбещує душу людини», духовно роззброює її;
виховувати у своїх вихованців «непримиренність і нетерпимість до
балаканини, порожнього красномовства, тріскучої фрази»; намагатися, щоб
«думка й слово одухотворялися ділом» [4].
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Особливо важливим є вдосконалення педагогом своїх комунікативних
навичок. Одного досвіду тут замало. Оволодіння педагогом високою
культурою педагогічного спілкування потребує глибокого і всебічного
вивчення психології спілкування. Література з психології спілкування
постійно оновлюється і пропонує ефективні моделі розвитку комунікативних
здібностей. Окрім того удосконалення мовної культури викладача потребує
постійної, регулярної інтелектуальної і моральної підготовки.
Надзвичайно важливу роль у педагогічному спілкуванні відіграє
словесний такт, тобто здатність вибирати жанр спілкування. Словесний такт
є складовою частиною культури мови викладача і в цілому його
педагогічного такту. Слово викладача має бути завжди вагомим, значимим і
ніколи не розходитися з ділом.
Момент спілкування змушує студента та педагога усвідомити і
застосовувати той спосіб чи стиль спілкування який є найефективнішим у
даній ситуації. Я вважаю, що виділити загальний рівень культури
спілкування у педагогічному процесі та його вплив на розвиток
комунікативних якостей у студентів можна у бесіді, ситуаціях спілкування,
тренінгових заняттях. Тренінги можна розглядати як форму педагогічної
взаємодії, що дає можливість змоделювати ситуації, у яких виявляються
людські взаємини, а також адаптувати педагогічні знання до умов і виховних
завдань, які на сьогодні існують у соціумі. Вони сприяють формуванню
поваги до партнерів по навчально-виховному процесу, взаємодопомоги,
порозуміння, творчого підходу до професійної діяльності.
Видатний радянський педагог А. С. Макаренко дбав не лише про зміст
своїх вимог, але і про форму і тон їх пред'явлення: «Я став справжнім
майстром тільки тоді, коли навчився говорити « Іди сюди »з 15-20
відтінками, коли навчився давати 20 нюансів у постановці обличчя, фігури,
голосу» [7, с. 506].
В.А. Сухомлинський, як і А.С. Макаренко, закликав педагогів
керувати тоном свого звернення до учнів. Зокрема, він радив звертатися до
них не спеціальним тоном, який, швидко викликає у хлопців втому, а тоном
звичайної розмови.
Підводячи підсумки, скажемо, що досягнення позитивного результату
спілкування і взаємодії пов'язане з накопиченням і правильним
узагальненням інформації один про одного, залежить від рівня розвитку
комунікативних умінь педагога, його здатності до спостережливості,
«сенсорної гостроти», від уміння слухати, розуміти студента, впливати на
нього за допомогою переконання, навіювання, емоційного зараження, зміни
стилів і позицій спілкування, від уміння долати маніпуляції та конфлікти.
Важливу роль відіграють психолого-педагогічна компетентність викладача в
області психологічних особливостей і закономірностей спілкування,
взаємодії.
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Актуальність. Самостійна робота студента – це одна з найважливіших
частин в опрацюванні викладеного матеріалу після навчальних занять у
вищому навчальному закладі, яка призначена для засвоєння теоретичного і
практичного матеріалу. Проте в наш час студенти все частіше починають
знаходити більш важливі і цікаві справи ніж підготовка до занять і це
призводить до відсутності самостійної роботи, а також зниження її
ефективності. Тому актуальним є питання про всі можливі методи для
підвищення ефективності самостійної роботи.
Метою даної статті є характеристика проблем та шляхів підвищення
ефективності самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі на
прикладі власної спеціальності – математики.
Існує багато прикладів сучасних навчальних процесів, які підвищують
самостійну роботу студентів. Їх дія проявляється лише на комплексному
підході, бо зосередження уваги лише на якомусь одному питанні не дасть
змоги вирішити проблемне питання в повному обсязі. Тому спочатку
глобально про форми і методи організації навчально-виховного процесу, які
перевірені багаторічною практикою. Так, ці методи і зараз мають право на
існування, але багато хто забуває враховувати той момент, що час не стоїть
на місці і молодь вже не та, що 50 років тому. Вже майже вимерли студенти,
які вечорами сидять в бібліотеці, набагато зручніше читати і здобувати
знання вдома з чашечкою чаю в зимну погоду, а не при -10 в бібліотеці, яку
навіть зараз вдосталь не забезпечують потрібною і актуальною літературою.
У випадку, якщо студент має бажання вивчати щось краще, але не хоче йти в
бібліотеку, бо «це вже не модно», він намагається скористатися мережею
Інтернет. І тут запорукою стає відсутність актуальної літератури в
елекронному вигляді. Близько 90% інформації для нашого фаху в
електронному вигляді ще з радянських часів, наче нічого з того часу нового
не доопрацювали. Тому, актуальним є питання підвищення ефективності і
можливості самостійної роботи студентів у вищій школі.
Саме семінарські заняття – це вдалий момент зрозуміти новий матеріал і
засвоїти його на практиці. Студенти можуть дискутувати і досліджувати
різноманітні матеріали. Головним завданням семінарських занять є
поглиблення і закріплення знань, що одержали студенти після прослуханих
лекцій та в процесі самостійної роботи, опрацювання чи пошуку інформації.
Такі заняття систематизують і допомагають закріпити матеріал, розібрати
детальніше, якщо потрібно, а також зосередити увагу на найбільш складних і
ключових питаннях навчального матеріалу, а для технічного напрямку це
67











важливо. Тому при виявленні якоїсь прогалини або нерозумінні матеріалу
потрібно проходити матеріал ще раз, бо інакше не буде гарно засвоєний
наступний матеріал, який базується на цьому. Накопичення знань –це як дія
додавання в математиці, кожний новий додаток впливає на фінальний
результат і чим більші доданки, тим кращий результат. Щоб накопичувати
свої знання і заповнювати можливі прогалини студент намагається
доопрацьовувати матеріал самостійно, але часто йому не вистачає бажання
для цього, яке навіть не з’являється після обіцянок і заохочень в якості балів.
Тому потрібно дотримуватися принципів навчання:
гуманістична спрямованість;
науковість;
систематичність і послідовність;
наочність;
доступність, дохідливість викладання;
демократизація;
диференціація навчального процесу;
індивідуальний підхід до студентів;
оптимізація навчального процесу.
На механіко-математичному факультеті дуже рідко дотримуються
наочного підходу, тому в більшості випадків студенти не розуміють про що
взагалі йде мова при вивченні предмета, особливо тоді коли лякає навіть
назва курсу «Регресійний аналіз та асимптотична статистика».
Для виконання підходу, демократизація, на мою думку потрібно вводити
оцінювання як студентів, так і викладачів. Звичайно, що зони впливу цих
показників зовсім різні, але кожен повинен відчувати власну
відповідальність.
З індивідуальним підходом не складається, так як деякі викладачі не
стежать за технологічними новинами і взагалі сучасністю, тому точки дотику
зі студентами знайти практично неможливо. І можливо саме це стає
причиною відсутності контакту викладача і студента. Викладач повинен
показувати приклад різносторонньо обізнаності, захоплення предметом, а
таких ми зустрічаємо все рідше.
На сучасному етапі в теорії і практиці вищих навчальних закладів
здійснюється зміщення акценту з навчальної діяльності викладача на
пізнавальну діяльність студента. Тож перед вищою школою постає
назвичайно актуальна проблема – виявлення індивідуальних психологічних
особливостей кожної молодої людини, ії здібностей і схильностей [ 2] .
Для підвищення ефективності навчання у ВНЗ і для реалізації принципу
творчої пізнавальної активності студентів необхідно розвивати семінарські
заняття від класичної форми до інтегративної форми організації самостійної
навчальної діяльності студента. Відповідно до дидактичної теорії, у руслі
якої здійснюється процес навчання, визначаються особливості підготовки і
проведення семінару.
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До групи занять інтегративного типу належать семінарські заняття
"сходження", "занурення" і "заглиблення" [ 4] , суть яких полягає у виході зза меж сучасного світогляду, інтегруванні традиційного і нетрадиційного
знання, у пошуку нестандартних шляхів вирішення професійних задач,
посиленні суб'єктивної поведінки студента. Основні структурні компоненти
семінару інтегративного типу: тема, мета і задачі; формулювання проблеми
на основі синтезу знань різних наук, з домінуванням основної дисципліни;
індивідуальне рішення її кожним студентом; спільне рішення її загальним
способом (теоретичним); рішення її за допомогою типових професійних дій з
опорою на модель; рішення за допомогою варіанта, запропонованого
педагогом; рішення проблеми за задумом студентів; ускладнення варіанта
проблеми за рахунок її варіативних можливостей; рішення їхніми різними
способами; узагальнення і висновки; оцінка результатів самостійної
індивідуальної і групової діяльності студентів; індивідуальні завдання,
література для самостійного опрацювання проблеми.
Семінарське заняття як інтегративна форма навчання припускає
самостійну діяльність студентів у процесі підготовки до нього і створює
умови для оволодіння нею. До загальних, традиційних, функцій у розумінні
вітчизняної дидактики належать три взаємозв'язані і взаємозалежні функції освітня, виховна і розвивальна.
Для нас становить інтерес інтегративна функція, що поєднує всі три й
одночасно визначає їхні рангові місця залежно від задач, змісту й
особливостей учасників семінару. Так, відсутність у студентів інтересу до
предмету чи домінування мотиву повинності над всіма іншими, висуває на
перше місце виховну і розвивальну функції. Низький рівень розумових
операцій стимулює освітню і розвивальну. Інтегративна функція виступає тут
у ролі зв'язування, "містка".
Підвищення культури розумової діяльності студента поліпшує
засвоєння матеріалу; а успіх на семінарі, скоріше підсилює потребу в
самостійній діяльності і розвиває пізнавальні інтереси в області
досліджуваного предмета. Це, у свою чергу, розширює суб'єктивний
пізнавальний простір студента і знімає відчуженість між ним і предметом.
Аналіз характерної риси семінару (самостійна діяльність студентів у
процесі підготовки) дозволив знайти цікаву залежність: чим вище рівень
самостійної діяльності студентів, тим краще вони можуть підготуватися до
семінару. Чим активніше майбутні фахівці реалізують свої можливості на
занятті, тим ширшою стає зона їх актуального і відповідно – найближчого розвитку в процесі самостійної роботи. Вони можуть частіше відчувати
потребу в самостійній навчальній діяльності, задовольняти її, активно брати
участь у семінарському занятті і ставити нові задачі з саморозвитку.
Спираючись на цю залежність і психологічну структуру діяльності,
можна виділити кілька функцій семінару як позитивного чинника
формування самостійної діяльності студентів: мотиваційну - розвиває в
студентів інтерес і усвідомлену необхідність у самостійній навчальній
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діяльності; цілеутворовальну - сприяє формулюванню власних цілей і задач
самостійної діяльності; операційну (технологічну) - впливає на оволодіння
уміннями і навичками здійснення самостійної діяльності; аналітичну направляє студентів на пошук причин ускладнень у здійсненні самостійної
діяльності і шляхів їхнього вирішення.
Поряд із зазначеними, семінарське заняття виконує особливу
регулятивну функцію з гармонізації взаємодій психологічних механізмів
переходу зовнішньої і внутрішньої діяльності - інтеріо- і екстеріоризації.
Уточнимо зміст цих понять. Під "інтеріоризацією" (від лат. триніг –
"внутрішній") мають на увазі "формування внутрішніх структур людської
психіки завдяки засвоєнню структур зовнішньої соціальної діяльності"[5:
147]. Екстеріоризація (від лат. exterior – "зовнішній", зовнішній) являє собою
процес породження зовнішніх дій, висловлень і т.д. шляхом "перетворення
ряду внутрішніх структур, що склалися на основі інтеріоризації зовнішньої
соціальної діяльності людини" [5 : 459].
Семінарське заняття створює умови для реалізації цих процесів у
самостійній навчальній діяльності студентів. Так, у підготовці до семінару
частіше домінує процес інтеріоризації - відбувається засвоєння раніше й
іншими людьми створеного (теорій, ідей, технологій і т.д.), здійснюється
"вибудовування" набутого у вже наявні структури і системи. На самому ж
семінарі домінантою виступає процес екстеріоризації - "матеріалізація"
результатів розумової діяльності (виступ з доповіддю, участь у дискусії,
"поетизація" теоретичного матеріалу і т.д.).
Безумовно, проведення семінарських занять у колективній формі непроста задача і для викладача, і для студентів. Тут потрібний досвід,
ретельне проектування комунікативних відносин, що відповідає вимогам
принципу проблемності, обробка змісту семінарського заняття. Однак
витрачені на першому етапі зусилля багаторазово "окупаються" за рахунок
того, що студенти стають союзниками викладача, виявляють високий рівень
зацікавленості й активності, творчо підходять до справи. Спостереження
показують, що обсяг роботи, виконаний у колективній діяльності, перевищує
підсумовані результати індивідуальних зусиль" [1 : 123] .
Зняття відчуженості між досліджуваним предметом і студентом, що
найчастіше спостерігається у традиційному навчанні, може бути досягнуте
побудовою декількох самостійних просторів: простору студента у змісті
предмета, простору предмета в суб'єктивному просторі студента і спільного
простору викладача і студентів.
Інтегрування усіх зазначених просторів здійснюється головним чином
на семінарському занятті. При підготовці до нього студент самостійно (чи за
допомогою викладача) вибирає позицію з освоєння об'єктивного
(інформативного) простору змісту досліджуваного предмета: позицію "Теза",
"Поняття" чи "Схема". Задача студента в позиції "Теза" полягає в передачі
засвоєного матеріалу в стислій формі, не припускає спеціального аналізу
змісту. "Поняття" - це власне аналітична позиція, задачею якої є складання за
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допомогою різних засобів аналізу списку понять, характеристика їхньої
сутності і представлення в такий спосіб базових одиниць досліджуваного
предмета, розділу, теми проблеми.
У позиції "Схема" студенти повинні представити досліджуваний
матеріал у вигляді схеми, тобто виділити найістотніше у взаємозв'язку. Слід
зазначити, що всі три позиції взаємозалежні і розташовані в одному
нормативному просторі.
Для посилення суб'єктної позиції студентів у просторі предмета на
семінарі можуть бути введені позиції "Критик" і "Апологет". У задачі
першого з них входить виявлення невідповідностей і протиріч у змісті
семінарського заняття, а другого - прийняття студентом досліджуваного
матеріалу.
Розглянуті вище позиції дозволяють студентам освоїти нормативний
простір предметного змісту й певною мірою реалізувати елемент
суб'єктності.
З метою зміни простору змістів студентів ми введені позиції:
• "Символ" - відображення змісту семінарського заняття в символічній
формі;
• "Поети" – поетичний твір на основі досліджуваного матеріалу;
• "Театр" - представлення театральної мініатюри, що відбиває проблеми
семінару. Дві останні позиції реалізуються в суб'єктному просторі і
дозволяють змінювати ролі студентів і викладачів, що знімає відчуження між
предметом і студентами, між викладачем і студентами.
Найбільш ефективним, як показує наш досвід, є оволодіння студентами
інтегративними позиціями:
"Рефлексія" - розуміння труднощів, зв'язаних із засвоєнням матеріалу;
"Експерт" - оцінювання діяльності всіх учасників семінарського заняття, у
тому числі і викладача; "Питання" - постановка змістовних питань учасникам
семінару; "Практик" - перебування шляхів реалізації матеріалу за межами
навчального простору; "Інтегратор" - особлива позиція встановлення зв'язків
у змісті матеріалу, у взаєминах усіх розглянутих просторів: предмета,
студентів і викладача. Усі позиції в сукупності (і не тільки розглянуті)
дозволяють вирішувати важливі задачі - формування в студентів засобів
самостійної діяльності і зняття відчуження між предметом і студентом.
У технологічному аспекті уявляється істотним освоєння студентами
різних позицій і їхнє інтегрування в професійній "Я" -концепції особистості,
що розширює можливості самостійної діяльності майбутніх фахівців.
Основним джерелом набуття знань, розвитку умінь є безпосереднє
спілкування студентів з викладачем і один з одним.
Спираючись на дослідження В.А. Кан-Калика [ 3] і власний досвід,
пропонуємо таку програму комунікативної підготовки викладача до
семінарського заняття:
1. Аналіз вподобань студентів відповідної групи (методів проведення
семінарських занять) для індивідуального підходу.
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2. Підійти творчо до процесу підготовки матеріалу для студентів. Дати
цікаві завдання студентам для підготовки до заняття.
Така робота позитивно впливає на культуру самостійної діяльності як
викладача, так і студентів.
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У статті розглядаються особливості формування педагогічної
майстерності викладачів вищої школи, , розвиток педагогічної
майстерності та особистісних якостей. Проаналізовано проблеми й функції
підготовки і перепідготовки викладачів, детально описано чинники, що
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педагогического мастерства и личностных качеств. Проанализированы
проблемы и функции подготовки и переподготовки преподавателей,
подробно описано факторы влияющие на профессионализм педагогов,
предложен ряд факторов, которые должны улучшить мастерство
преподавателей высшей школы.
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Taras Kalkovets
PRINCIPAL WAYS OF FORMING PEDAGOGICAL SKILLS AMONG
TEACHERS IN HIGH SCHOOL
The article describe the formation of pedagogical skills of teachers of high
school, development of teaching skills and personal qualities, problems in analysis
and function of training and retraining teachers, discussed the factors which affect
the professionalism of teachers, proposed a number of factors which should
improve skills of high school teachers.
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1. Постановка проблеми.
Нова соціально-економічна ситуація в нашій країні призвела до того,
що перед вищою школою було поставлено нові цілі і завдання, основним
напрямом діяльності вищої школи на даний момент має стати задоволення
потреб особистості в знаннях, які б можна було використовувати залежно від
нових умов перетворення суспільства. А це насамперед вимагає належного
кадрового супроводу, впровадження науково-обґрунтованої підготовки
викладацьких кадрів для вищої школи.
Педагогічна майстерність — вияв високого рівня педагогічної
діяльності. Як наукова проблема, вона постала у XIX ст. Дослідники
педагогіки тлумачать її як найвищий рівень педагогічної діяльності, який
виявляється в тому, що педагог досягає оптимальних наслідків, «синтез
наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих якостей
учителя», комплекс властивостей особистості педагога, що забезпечує
високий рівень самоорганізації педагогічної діяльності. Вона передбачає
доцільне використання методів і засобів педагогічного взаємовпливу в
кожній ситуації навчання та виховання. Така доцільність є результатом
засвоєння системи знань і уявлень про закони навчання, а також
індивідуальні особливості педагога, його спрямованість, здібності та
психофізичні дані.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання формування педагогічної майстерності викладача вищої
школи, а також покращення професійних навичок викладачів є одним з
пріоритетних на сучасному етапі розвитку суспільства. Так у свої роботі
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Марія Бойко намагається окреслити головні шляхи вдосконалення
професійної майстерності викладача вищої школи [1, с. 2].
Результати останніх досліджень Коваленко Б.Ю., Брюханова П.І.,
Алтирьової О.О., Савицького П.В., Могач Т.Т., Петрушенка Т.А., Скріпник
Д.Т. дозволили отримати істотні дані щодо сучасної діяльності викладачів
ВНЗ [2, c. 3]. Луценко В. І. у своїй праці порушує одну з найбільш
обговорюваних і важливих тем в академічних колах вищої школи України, а
саме підвищення кваліфікації викладачів вищих технічних навчальних
закладів [4, с. 1].
3. Метою статті є визначення основних шляхів формування педагогічної
майстерності, а також покращення та підвищення рівня професіоналізму
викладача вищої школи.
4. Виклад основного матеріалу.
Є кілька підходів щодо визначення педагогічної майстерності. На
думку Н. В. Кузьміної та M. В. Кухарева, – це «найвищий рівень педагогічної
діяльності... який виявляється в тому, що за відведений час педагог досягає
оптимальних наслідків. [3]
О. І. Щербаков розуміє педагогічну майстерність як синтез наукових
знань, умінь і навичок методичного мистецтва й особистих якостей педагога
[7]
Критеріями педагогічної майстерності є гуманність, науковість,
педагогічна
доцільність,
оптимальний характер,
результативність,
демократичність, творчість (оригінальність).
Говорячи про підготовку і перепідготовку викладачів слід відзначити
такі їх основні функції:
а) амортизаційна, яка пом'якшує розрив поколінь по освітньому рівню,
інформованості, знаннях і ціннісних орієнтаціях;
б) компенсаторна, здійснює виправлення недоліків функціонування
попередньої освіти ;
в) розвивальна, яка організовує професійний і загальнокультурний
розвиток особистості;
г) адаптивна, сприяє пристосуванню слухачів до змінюючихся вимог
соціального середовища;
д) організаційна, полягає в раціональній організації вільного часу
викладача для його самоосвіти;
е) корекційна, здійснює цілеспрямовану зміну якостей особистості
спеціаліста з урахуванням його професійно-педагогічної діяльності у вузі.[5]
Специфіка системи підготовки і перепідготовки викладачів вузу
полягає перш за все в тому, що слухач вже є спеціалістом у одній з областей
знань. До того ж він доросла людина зі своїми поглядами, установками,
індивідуальними особливостями, які не потрібно перероблювати, а лиши
скорегувати.
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З попереднього матеріалу випливають такі методологічні проблеми
підготовки і перепідготовки викладача:
а) з проектуванням структури і змісту підготовки і перепідготовки
викладача у відповідності з його професійно - педагогічною діяльністю;
б) з відсутністю чіткого розуміння цілей, структури, змісту і концепції
педагогічного проектування;
в) з використанням, згідно з новою концепцією освіти, принципу гуманізації;
г) з різноманітністю і пластичністю форм і методів при організації системи
професійно-педагогічної підготовки і перепідготовки викладачів ВНЗ.
Основні
психолого-педагогічні
проблеми
професійно-педагогічної
підготовки викладачів пов'язані з:
а) виробленням нового стилю керівництва, новою особистісною позицією і
нових методів організації навчально-виховного процесу у вищому
навчальному закладі;
б) формуванням нового типу аналітичного та проектно-конструктивного
мислення, що допомагає вибудовувати цілісну картину навчально-виховної
ситуації в динаміці;
в) набуттям нового стилю комунікаційної та інтелектуальної діяльності,
нових способів соціальних і міжособистісних взаємодій, спрямованих на
спільну розробку проектів і програм та багато інших [6]
Педагогічний артистизм як складова педагогічної майстерності являє
собою цілісну систему, для ефективного функціонування якої необхідний
одночасний розвиток усіх її складових. Ця інтегративна якість є основою
професійної виразності вчителя, тобто уміння яскраво, захоплююче
висловлювати власні почуття і думки, обирати найдоцільніші методи
взаємодії з класом, тим самим досягати більших результатів у навчальновиховному процесі.
Основою педагогічної майстерності є педагогічна культура.
Педагогічний артистизм як складова педагогічної майстерності являє собою
цілісну систему, для ефективного функціонування якої необхідний
одночасний розвиток усіх її складових. Ця інтегративна якість є основою
професійної виразності вчителя, тобто уміння яскраво, захоплююче
висловлювати власні почуття і думки, обирати найдоцільніші методи
взаємодії з класом, тим самим досягати більших результатів у навчальновиховному процесі.
Основою педагогічної майстерності є педагогічна культура. Важлива заслуга
в розробці питання педагогічної культури вчителя належить
Підготовка і перепідготовка викладачів має включати в себе також
психологічно орієнтований професійний підбір. Основні принципи
підготовки і перепідготовки викладачів на основі професійного підбору
можна сформулювати таким чином:
1. аналіз діяльності майбутнього викладача повинен бути сфокусований
на моментах роботи, які викликають проблеми, труднощі і невдачі, а не
охоплювати всю сукупність його професійно-педагогічних функцій;
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2. серед професійно важливих характеристик майбутнього викладача
вузу необхідно виділити ті якості, які важко розвиваються у дорослих і
погано компенсуються у професійно-педагогічній діяльності і які є
необхідними для вирішення професійно-педагогічних задач;
3. професійно важливі характеристики, які можна розвивати і
формувати шляхом навчання і тренінгів, необхідно враховувати при розробці
спеціальних навчальних курсів і практикумів і обов'язково включати їх в
навчальний процес підготовки і перепідготовки викладачів; [5, c. 30]
Завдання кадрової політики мають включати наступне :
а) створення єдиного освітнього простору і максимально сприятливих
умов для реального входження в європейський освітній простір;
б) сприяння передачі культурних традицій, науково-методичного
досвіду і професійної компетентності від одного викладацького покоління до
іншого;
в) бережливе ставлення до старого покоління професорськовикладацького складу, максимальну підтримку його професійної активності;
г) активізацію і якісне перетворення інноваційних здібностей і
можливостей вузівського викладацького корпусу;
д) створення соціально-економічних і організаційно-психологічних
передумов для укріплення зв'язків системи вищої освіти зі своїми
випускниками;
е) створення сприятливих умов для залучення на роботу у вузи здібної,
талановитої, обдарованої молоді, яка має нахил до педагогічної діяльності;
є) дотримання відповідних пропорцій між дослідницькою і
викладацькою діяльністю;
ж) дотримання прав автономії освітніх закладів у вирішенні своїх
кадрових питань. При цьому забезпечуючи рівні правові умови для
викладачів навчальних закладів усіх форм власності.
Необхідним для підвищення педагогічної майстерності є проведення
методичної роботи ВНЗ, а саме
✓ загальні конференції педагогічних працівників вищої школи, де
обговорюється стан навчально-виховного процесу у вищому навчальному
закладі, на факультетах, а також перспективи розвитку фахових
спеціальностей;
✓ засідання вченої ради закладу, на яких детально аналізують рівень
професійної підготовки студентів, стан навчально-виховної роботи на
факультетах, обговорюють та затверджують перспективний план роботи
вищого навчального закладу за окремими проблемами (наприклад, науководослідна робота студентів)
✓ виробничі наради, на яких ректорат інформує про стан навчально-виховної
роботи, результати сесій або про необхідність вживання заходів щодо
професійної підготовки студентів;
✓ засідання кафедр, на яких обговорюють результати роботи викладачів щодо
вдосконалення навчально-виховної роботи зі студентами;
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✓ інструктивно-методичні наради, які проводяться деканами факультетів;

5.

1.

2.
3.
4.
5.

Специфіка системи підготовки і перепідготовки викладачів ВНЗ полягає
перш за все в тому, що слухач вже є спеціалістом у одній з областей знань.
До того ж він доросла людина зі своїми поглядами, установками,
індивідуальними особливостями, які не потрібно перероблювати, а лиши
скорегувати.
Отже,
основними
компонентами
формування
педагогічної
майстерності та професіоналізму є:
1. державна кадрова політика;
2. навчально-виховний процес;
3. педагогічні знання;
4. психологічні знання;
5. фахові знання;
6. всебічний розвиток;
7. розвиток акторських навичок.
І лише при наявності всіх цих компонентів можна говорити про
викладача – професіонала, майстра своєї справи.
Висновки.
Отже, завдання вищого навчального закладу – допомогти майбутньому
викладачеві опанувати основи майстерності для усвідомленого і
продуктивного початку професійної діяльності: сформувати гуманістичну
спрямованість, дати ґрунтовні знання, розвинути педагогічні та акторські
здібності, озброїти технікою взаємодії, підготувати до професійного аналізу
великого розмаїття педагогічних ситуацій. Великої уваги слід приділяти
підготовці та перепідготовці викладачів, для цього розробляти методологію,
теорію та здійснювати практику з обов'язковим включенням технічних,
технологічних і людських знань в області педагогіки, психології та в інших
сферах.
6. Література
Бойко М. Удосконалення професійної майстерності викладача вищої школи в
контексті вимог болонського процесу / ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ Серія педаг.
2009. Вип. 25. Ч. 3. С. 218–223
Дьоміна Ю.В. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ / 2010 р – 7 сторінок.
Кузьмина Н.В. Психологическая структура деятельности учителя. / Н.В.
Кузьмина, Н.В. Кухарев. – Гомель, 1976. – С.20 .
Луценко В. І. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих
технічних навчальних закладів як наукова проблема / 2012 – 8 сторінок.
Матушанский Г. У., Цвенгер Ю. В. Основные характеристики психологопедагогической подготовки и переподготовки преподавателя высшей школы
на современном этапе // Психологическая наука и образование.-2001.-№2.- С.
26-31.
77

6. Мороз О.Г. ВИКЛАДАЧ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ / Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І.; за заг.
ред. академіка О.Г. Мороза. - К.: НПУ, 2006. – 208 с.
7. Щербаков А. И. Формирование личности учителя в системе высшего
педагогического образования : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра пед.
наук : 13.00.01 "Общая педагогика и история педагогики" / А. И. Щербаков. –
Л., 1968. – 30 с.
Короленко Наталія Олегівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр
спеціальності, група алгебри, механіко-математичний факультет
М ЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ З ПРЕДМЕТУ
МАТЕМАТИЧНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Анотація:
Uk: В даному нарисі розглядаються загальні цілі проведення лекції в
вищому навчальному закладі, а також принцип, за яким проведена лекція
буде вважатися найбільш ефективною. Підсумком надається теоретичний
проект-рекомендація, за яким лекція буде вважатися такою, що відповідає
меті свого проведення, розглядається доречність введеної методики.
Ru: В данном очерке рассматриваются общие цели проведения лекции в
высшем учебном заведении, а также принцип, по которому проведенная
лекция будет считаться наиболее эффективной. Итогом предоставляется
теоретический проект-рекомендация, проведения по которому лекция будет
считаться соответствующей цели своего проведения, рассматривается
уместность введенной методики.
En:In this article we observe the general purposes of holding lectures in
institutions of higher education and the principles, according towhich, held lecture
would be deemed to be the most effective. As a result we provide a theoretical
project with recommendations, considered to be appropriate for aiming the lecture
to the right point. The relevance of input methods is also studied.
Ключові слова:
Uk: Лекція, ВНЗ, методика викладання, модель лекції;
Ru: Лекция, ВУЗ, методика преподавания, модель лекции;
En: Lecture, university, teaching methodology, lectures model;
Актуальність: Лекція – один із основних методів викладання учбового
матеріалу у ВНЗ всього світу. Попит на освіту зростає, відповідно зростає
попит і на якісну освіту. Тому завжди актуальним буде питання, як цієї якості
досягнути. Акцент в даній роботі робиться на сучасних тенденціях до
перерозподілу навчальних годин.
Мета:Надати теоретичний проект-рекомендацію до проведення лекції у ВНЗ,
що відповідає сучасним освітнім вимогам. Надати рекомендації, щодо
доречності використання даної схеми.
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Виклад основного матеріалу:
Лекція – це логічно точний, системний, глибокий і ясний виклад навчального
матеріалу. Призначення сучасної лекції в навчальному процесі не в тому,
щоб надати всю інформацію по темі, а щоб допомогти засвоїти
фундаментальні проблеми курсу, оволодіти методами наукового пізнання,
запропонувати новітні досягнення наукової думки [Див. 1]. У ряді випадків
лекція є основним джерелом інформації, наприклад, при відсутності
підручників, навчальних посібників з новим курсам. Лекція розкриває
понятійний апарат конкретної області знання, її проблеми, дає цілісне
уявлення про предмет, показує взаємозв'язок з іншими дисциплінами.
Завдячуючи стрімкому розвитку технологій, в особливості різноманітних
онлайн бібліотек,вебінарів, безкоштовних онлайн курсів, професійних
форумів і інших подібних ресурсів, майже будь-яка інформація стала від
пересічного користувача на відстані «кліку». Лектор вже не виступає
унікальним джерелом інформації. Якщо ще якісь 10-15 років потому,
найнудніші лекції відвідувалися лише заради заповітних конспектів, то зараз
вже не вони стоять на першому місці, а сам метод якісної подачі інформації.
Так які ж цілі має переслідувати ідеальна лекція?
 По-перше, хоча в більшості, в цьому огляді я буду приділяти увагу саме
подачі матеріалу, слід зауважити, що лекція має бути потрібною і
актуальною. Причому, актуальною не тільки в глобальному сенсі, а й в
локальному – для даної аудиторії. Історикам зовсім не потрібно досконало
вміти множити матриці, чи розв’язувати диференціальні рівняння, щоб
вирахувати, в якому столітті знаходиться 1856 рік. А математикам не
потрібні особливості життєвого циклу білої акули, щоб зрозуміти модель
Лотки-Вольтерри. Для сприйняття непотрібної інформації немає стимулу,
окрім оцінки, що суперечить здоровому глузду.
 Лекція має бути результативною. Студент має винести з лекції не лише своє
тіло, а й якісь знання чи навички. Якщо в сучасному світі лекція надає
студентові лише конспект написаний його кострубатим почерком, вона не є
хорошою, в тому сенсі, що не надає користі, хто би в цьому був не винен.
 Подача лекції має бути спрямована на попередній пункт.
У 60-ті роки минулого століття [Див. 2]. інститутом NTL в Бетелі (штат
Мейн, США) була описана піраміда навчання, що наочно відображає
ефективність навчання і здатність мозку запам'ятовувати нові знання. В
наведеній нижче діаграмі показано, який процент від отриманої інформації
людина запам’ятовує в різних ситуаціях.
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Як бачимо, «чисті» лекції не приносять бажаного ефекту. Для найкращого
ефекту має бути якесь «дійство». Я зараз не беру до уваги звичайні
ораторські прийоми – розказування жартів, маніпуляції голосом, мімікою,
жестами, короткі питання до аудиторі. Бо, що у 60ті роки у США, що зараз у
нас, лекція це доволі одноманітне видовище.
Чому взагалі лекції не засвоюються? Як математик, говоритиму про технічні
дисципліни. Як на мене – причина в складності матеріалу. Слухаючи лекцію
по історії, достатньо «вхопити» хід подій (можна і з середини – це як книжку
з сьомої глави почати – спочатку не зрозуміло, про що говориться, а потім
втягуєшся) і слідкувати за ним, а потім «дозапам'ятати» дати. З математикою
так не виходить. Твердження, означення, леми і теореми – накладаються одна
на одну і випливають одна з одної. Часто, випадіння однієї з ланок цієї
послідовності призводить до падіння всієї конструкції як карткового
будиночку. Можна не знати, в якій частині світу знаходиться Конго, але
впевнено розповідати про видобуток нафти і золота на її території. Але не
знаючи, що таке неперервна і обмежена функції, просто неможливо
оперувати теоремою Вейєрштрасса, окрім самого факту її існування. Можна
протягом всієї пари погоджуватись з тим, що «перед “що” ставиться кома, а
слово “клас” пишеться з одною “с”», бо це в математичному розумінні –
аксіоматика. Проте, в самій математиці, аксіоматика не таке вже і велика,
навіть вкрай примітивні факти на кшталт
, потребують
доведення, багато з них не очевидні і мають обдумуватися.
Технічні дисципліни вимагають вкрай глибокого розуміння всього
попереднього матеріалу. Це дає нам право вимагати від лекції не тільки
вправного викладача і якихось особливих магічних пасів руками,
спрямованих на розважання публіки, а й саму публіку, що відповідає певним
вимогам.
Особливо актуально це звучить на тлі останніх тенденцій до зменшення
кількості аудиторних навчальних годин на користь «самостійній роботі».
Проблема в тому, що навчальні програми не розраховані на таку діяльність,
ніде не описано, якою саме самостійною роботою (окрім домашніх робіт),
має займатися студент. І замість реформування методу викладання матеріалу,
просто відрізається частина курсу. Самостійна робота на кшталт «вивчити
все, що ми не встигли» - суперечить самому сенсу навчання в навчальному
закладі (ключове слово – навчальний), бо самому вчити пів книжки можна
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безкоштовно вдома, в теплі, зі смачною кавою і улюбленим песиком під
боком.
Далі, я наведу план лекції, що на мою думку чимось наближений до ідеалу.
Нажаль, цей план вимагає студента наближеного до ідеалу (котрим я не
являюся).
Маємо деякий предмет і по ньому курс лекцій. По ньому обов’язково є
методичні вказівки, підручник, якісь змістовні презентації – тобто, матеріал
курсу якось законспектований і студенти мають змогу цей конспект
отримати.
Студенти мають план семестру – контрольні, лекції, семінари, теми,
домашнє, вимоги. По можливості, з точністю до дат (плюс-мінус тиждень на
форс-мажор).
Заздалегідь (залежить від їх частоти) перед лекцією студенти отримують (все
вже в наявності за другим пунктом) тему заняття. А також план підготовки
до нього.
Які теми повторити для кращого сприйнятті матеріалу? Мається на увазі,
теми з інших курсів, або теми місячної давнини. Крім списку, в ідеалі є сам
матеріал, або конкретні посилання на нього.
Матеріал для наступної лекції, з яким студент має ретельно ознайомитися. В
залежності від предмету, це може бути якась понятійна база, повний
конспект лекції або щось комбіноване.
Рукописний конспект, або пишеться заздалегідь, або достатньо друкованого,
який потім можна буде доповнювати своїми коментарями.
Студент приходить на лекцію підготовленим і з конспектом. Викладач не
загостює уваги на повторенні. Проводиться обговорення вивченого
студентами, на предмет їх розуміння теми.Потім викладач переходить або до
важкого матеріалу, що не виносився на підготовчу роботу, або більш
ретельно розглядає той, що виносився.
Позитивні аспекти такого підходу:
На такій ідеальній лекції ідеальний студент взмозі більш глибоко розуміти
матеріал, так як він сам вже його проглянув і знає про що йде мова. Не треба
«вникати».
Питання по незрозумілим моментам ставляться не postfactum, а одразу на
поточній лекції і розв’язуються колективно. Студент взмозі вести діалог з
викладачем.
Викладач одразу може контролювати рівень сприйняття тем.
Більше часу на пояснення, а не на надиктовування означень. Викладач
перестає бути аудіо-версією книги.
Завдяки детальному конспекту лекцій легше наздогнати матеріал тому, хто
його пропустив.
На парі студент слідкує за ходом лекції, а не за написанням конспекту.
Одночасно писати і слухати (а саме, розуміти) – важко.
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7) Матеріал на самостійне опрацювання дається ефективно – легкі і вступні
моменти розглядаються самостійно, тому вцілому маємо більше пройдених
тем за менший час. І всі вивчені повноцінно.
Негативні аспекти такого підходу:
1) Ідеальних студентів не існує – нівелюємайже усі позитивні аспекти.
2) Якщо студент не підготувався – для нього пара пройшла даремно. Він не
розуміє про що йде мова, в нього немає бази.
3) Необхідність створення методичних вказівок по новому стандарту.
4) Важко проводити опитування і обговорення на великих потокових лекціях.
Де така модель найбільше підходить?
1) Для лекцій для малої кількості людей – невеликі потоки, спецкурси,
вузькопрофільні предмети.
2) Для зацікавленої саме в отриманні освіти аудиторії.
Висновки: Позитивний результат лекції залежить не лише від викладача.
Найвправніший педагог не зможе донести знання до незацікавленої публіки.
Для найкращого результату мають працювати обидві сторони, процес має
бути неперервним і йти протягом семестру.
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ПРОЕКТ ПРОВЕДЕННЯ ІДЕАЛЬНОЇ ЛЕКЦІЇ З МАТЕМАТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто проблематику лекцій з математичних дисциплін та
можливу реалізації конкретної моделі на прикладі конкретного предмету,
яка на мою думку близька до ідеальної.
Ключові слова: лекції у ВНЗ, методика проведення лекцій, критерії якісної
лекції, математичні дисципліни.
В статье рассмотрено проблематику лекций по математическим
дисциплинам и возможную реализацию конкретной модели на примере
конкретного предемета, которая, я считаю, приближенная к идеальной.
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Ключевые слова: лекции в ВУЗах, методика проведения лекция, критерии
качественной лекции, математические дисциплины.
In the following article the problems of mathematical lectures and possible
realization of a concrete model in the concrete discipline are considered. To my
mind, the considered model is close to the ideal one .
Key words: lectures in HEI, methods of realization of lecture, high-quality lecture
criterias, mathematical disciplines.
Актуальність проблеми
В сьогоденних реаліях лекції є одним з провідних форм проведення
навчальних занять у вищих навчальних закладах. Перші лекції з’явилися ще
за часів Античної Греції, і з того часу вони є одним з основних способів
передачі теоретичних знань в учбових закладах. Протягом усього свого часу
існування багато різноманітних методик та принципів було застосовано до
проведення лекцій. Так, в Стародавній Греції та Римі лектор зазвичай
декларував занотовану інформацію з подальшими дискусіями зі студентами.
В Середньовіччі дискусійний елемент лекцій трохи занепав, але в той же час
кількість матеріалу збільшилась. В цей час лекції були майже єдиним
способом отримання нової інформації, оскільки кількість книжок була
незначною. В 17 столітті в Англії в пошуках більш продуктивної форми
навчанні з’явилося тьюторство – така форма навчання, за якої матеріал
давався студентам на самостійне вивчення протягом заняття, але тьюторлектор відповідав на усі питання студентів і також перевіряв виконання
завдань [1]. В 20 та 21 століттях з’явилося багато нових методик, і це перш за
все пов’язано з розвитком новітніх технологій. Так, зараз не можна здивувати
студента використанням телевізорів, проекторів та комп’ютерів під час
лекції. Беззаперечно, кожна з методик має свої переваги та недоліки. Тому
постає питання, як побудувати модель ідеальної лекції і чи взагалі така існує?
Щоб відповісти на це питання, ми перш за все звузимо предметність лекцій,
оскільки, беззаперечно, кожна галузь науки є специфічною, а й тому
особливості відповідних лекцій є також специфічними. В даній статті ми
розглянемо лекції з математичних дисциплін, постараємось виділити їх
особливості, мету й проблеми і наведемо одну з можливих моделей на
прикладі лекції з теорії ймовірності.
Особливості лекцій з математики та їх проблематика
Для того, щоб зрозуміти, яка лекція з математики більш за все підходить під
означення ідеальної, слід виділити її загальні особливості, навчальновиховну мету, можливі методи реалізації та існуючий стан речей. Але для
початку дамо загальне означення лекції [1].
Лекція – особливий вид навчальних занять у вищих навчальних закладах,
призначена для засвоєння теоретичного матеріалу з певного предмету.
З означення ми бачимо, що основною метою лекцій є засвоєння теоретичного
матеріалу. Але що розуміється під цим словом? Запам’ятовування
конкретних фактів? Вміння відтворювати та оперувати ними? Звичайно, усе
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це розуміється під словом засвоєння матеріалу. Але на мою думку основною
характеристикою цього слова є можливість в подальшому, базуючись на
засвоєному матеріалі, створення і обгрунтування якісно нових ідей в даній
сфері. Це вже якісний рівень володіння предмету. Іншими словами, головною
метою лекцій є створення у голові студента якісного типу мислення з даної
дисципліни, що дозволяє базуючись на досягненнях даної галузі науки
розвивати її. Звичайно, це максимальна задача і тільки одинці студентів
досягають такого рівня з конкретного предмета. Але без максимальних
задача неможливо максимізувати користь лекцій.
Тепер повернемось до лекцій з математики. Ми знаємо, що їх основною
метою є засвоєння певної математичної дисципліни та створення
математичного мислення. За рахунок чого це досягається?
Розглянемо спочатку структуру математичних лекцій. Кожна лекція, якщо
розглядати тільки викладений з неї матеріал, складається з логічно
послідовних чередувань математичних означень та теорем. Назвемо це
скелетом лекції. Одразу ж можна виокремити два важливих критерії для
математичної лекції – логічність і послідовність наведених фактів і означень.
Ці постулати були сформульовані ще Евклідом і без виконання цих критеріїв
важко уявити можливе засвоєння матеріалу. Розглянемо більш детально
такий структурний елемент лекції, як теорема. Зазвичай, він складається з
власне формулювання теореми після якого йде доведення. І саме за рахунок
наведення доведення у студентів формується математичний тип мислення,
який за своєю суттю є логічним ланцюгом дедуктивних міркувань. Але
водночас не менш важливу роль в формуванні такого мислення відіграють
означення. Правильне осмислення студентом чому означення сформульоване
саме у такій формі, а не іншій, дають студенти уявлення про суть
дисципліни. З цієї точки зору розуміння означень на якісному рівні є навіть
важливішим ніж розуміння деяких доведень.
Отже, ми виокремили два основних елементи лекцій, що відповідають за
створення математичного мислення. Красота та елегантність математичних
лекцій полягає у тому, що структурно вони завжди містять ці два елементи.
Але найбільшою проблемою математичних лекцій є засвоєння матеріалу.
При чому однією з причин проблеми є невід’ємна частина сутті
математичного заняття – велика кількість технічної інформації, за якою
важко слідкувати. Також існують проблеми суто практичної реалізації лекції
лектором. Тому можна виділити наступні проблеми проведення
математичних лекцій, що перешкоджають максимальному сприйманню і
засвоєнню інформації та розвитку мислення:
Мотивація студентів щодо важливості лекційної інформації
Велика кількість технічних доведень, за якими важко слідкувати
Проблема концентрації уваги студентів через особливості людського
організму
Однотипність інформації, що наводиться лектором, що також зменшує увагу
і мотивацію студентів
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5. Велика кількість інформації під час однієї лекції, що не дає змогу для
критичного її осмислення
6. Сухість викладання деякими лекторами (є приклади лекторів, які за усю
лекцію не проговорили ні слова, проста записуючи матеріал на дошці)
7. Різні типи засвоєння інформації студентами – зорова, слухова, механічна
типи пам’яті
8. Різні рівні підготовки студентів
За логікою, ідеальна лекція має на меті максимізувати бажані ефекти –
засвоєння матеріалу та розвитку математичного мислення, мінімізуючи
перешкоджаючі фактори. Також слід зауважити, що виходячи з мети лекції,
лекції не закінчуються за межами аудиторії. Гарна лекція стимулює студента
на самостійне вивчення матеріалу, додаткової інформації з різних джерел
поза межами лекційної аудиторії.
Аналіз проблем і запропоновані шляхи вирішення
Перш ніж почати аналіз проблем та їх можливих вирішень, зробимо декілька
припущень щодо ситуації, в якій проводиться гіпотетична лекція. Вважаємо,
що аудиторія студентів є різнорівнева: різний математичний базис, різні рівні
інтересу та мотивацію до предмету (від заперечення доцільності даного
предмету до повного захоплення), різні типи сприймання інформації
(механічна, зорова, слухова, образна) та різна швидкість сприймання. Також
припускаємо, що лектор не має ніяких мовних вад, є гарним оратором. Час
лекції та розмір матеріалу, що потрібно викласти є фіксованими .Такі суто
практичні питання типу розміру дошки, можливості використання
комп’ютерів чи проекторів вважаються оптимальними.
Почнемо з проблеми концентрації уваги. Як було зазначено вище,
концентрація уваги студентів знижуються через декілька факторів – 1)
природні періоди зниження та підвищення уваги, зумовлені особливостями
організму людини; 2)значна кількість технічної інформації; 3) монотонність
та «сухість» викладання.
Аналізуючи данні по першому фактору, ми бачимо, що в середньому студент
може тримати увагу на високому рівні без надзусиль протягом перших 15-20
хвилин [2]. Потім концентрація падає, і студенту треба докладати додаткових
зусиль, що звичайно зменшує якість засвоєння матеріалу. Тому пропонуємо
наступну тривалість лекції – 3 частини по 30-35 хвилин з 3-5 хвилинними
перервами. За таких умов у студентів буде час відновити сили як раз в той
час, коли концентрувати увагу стає важко, а також є час для переосмислення
прослуханого матеріалу. На противагу стандарту 2*45 хвилин з 5 хвилинною
перервою, у студентів сумарно більше часу для відпочинку, але через
нетривалість перерв не виникає деконцетрація уваги. Також, оскільки
перерви кожні 30 хвилин, а не 45, легше критично переосмислити матеріал,
оскільки обсяг його менший.
Для другого фактору ситуація значно гірша, оскільки уникати технічні
доведення неможливо, а й іноді ціла лекція присвячена досить технічному
доведенню важливого результату. Але так чи інакше, за будь-якими
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технічними доведеннями стоять якісь ідеї. Наголосимо, що метою лекції не є
її повне розуміння до кожної коми, а засвоєння матеріалу і стимулювання
мислення, тому важливо сконцентрувати увагу студентів саме на ідеях,
оскільки вони перш за все розвивають мислення. Правильно подані ідеї
залишаються в пам’яті на довгий час, а з ідей в більшості випадків можна
відтворити і технічну складову доведення, чи принаймні не заплутатись у
горах математичних позначень та формул.
Таким чином перед початком доведення обов’язково треба навести план та
ідею доведення, з поясненням важливості і обумовленості кожного кроку та
їх взаємопов’язаності. Іноді, навіть такий план стає заплутаний. Тому можна
застосовувати пояснення ідей у конкретних простих випадках (слід
зауважити, що однією з особливостей математичних теорем є досить високий
рівень узагальненості і абстракції), що дає студентам «інтуїтивне розуміння
проблеми». Під час довгих технічних викладок кожні 5-7 хвилин треба
робити паузу і нагадувати з якою метою все це робиться і проанансовувати
як це буде використовуватись в подальшому доведенні. Іноді лектори з
метою збереження часу надають більш короткі доведення, які в той же час є
більш технічними і менш зрозумілими, за рахунок використання «трюків»,
які неможливо ідейно пояснити. В таких випадках краще все ж таки наводити
довше доведення, якщо воно є більш зрозуміле в ідейному плані. Одним з
можливих трюків збереження уваги аудиторії під час довгих доведень є
навмисний запис помилок чи помилкових тверджень, з метою стимулювання
критичного засвоєння матеріалу та підтримання інтересу. У випадку коли
аудиторія не помічає цих помилок, лектор повинен наголосити про це та дати
1-2 хвилини студентам для їх знаходження. Навіть якщо студенти не в змозі
це зробити, їх увага та інтерес на деякий час збільшуються, оскільки
стимулюється процес мислення.
Щоб вирішити третій фактор, тобто сухість та нецікавість лекцій, треба їх
зробити цікавими. Але як це зробити? На мою думку це мистецтво і повністю
залежить від подачі інформації лектором [4]. Навіть якщо структура,
матеріал та методика лекції є однаковими в двох умовних лекторів, в одного
студенти знаходять лекції цікавими, а в іншого – ні. За моїми власними
вподобаннями, зробити лекцію «живою» можливо жартами в потрібний
момент часу, історіями з життя, що пов’язані з матеріалом лекції, а також
систематичними запитаннями аудиторії щодо їх думок відносно даного
факту, означення чи теореми. Підігрівати інтерес аудиторії можна вдалими
прикладами, а оскільки в математиці в багатьох випадках такими є графікі чи
малюнки, то їх треба інтенсивно застосовувати [2]. Такі графічні приклади
дуже гарно запам’ятовуються, а також можуть слугувати для більш
глибокого розуміння матеріалу.
Повернемось також до проблеми, що різні студенти по-різному сприймають
інформацію, тобто у деяких добре розвинена наприклад слухова, а у деяких
зорова. Щоб максимізувати засвоєння інформації треба комбінувати різні
типи подачі цієї інформації. В наш час основною формою проведення
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математичних лекцій є детальний запис матеріалу на дошці, проговорюючи
його. В цей же час заохочується конспектування студентами матеріалу. За
такої методики працюють зорова, слухова та механічні форми пам’яті, що є
основними для майже всіх студентів. Є багато дебатів щодо конспектування,
оскільки в більшості випадків воно переростає у просто механічне
записування матеріалу без його розуміння [3]. Такий тип конспектування
дуже розповсюджений в українських навчальних закладах. Тому треба
заохочувати
студентів
до
правильного
конспектування,
тобто
конспектування означень, формулювань теорем та основних ідей їх доведень.
Стимулювати такий тип конспектування можна витрачаючи 2-5 хвилин
лекцій на запитання по попередній лекції, що стосуються саме ідей доведень
та суті важливих означень. Але слід зазначити, що для деяких студентів
основним типом пам’яті є слухова. Тому студентів не можна змушувати
конспектувати, а краще надати доступ студентам до електронного конспекту
лекцій, а також на початку кожної лекції давати список літератури, з якої
було узято матеріал лекції. Таким чином, студенти, що не конспектують, так
чи інакше мають доступ до повного обсягу потрібної інформації. Слід
зауважити, що конспектування все ж залишається бажаним, оскільки саме під
час лекцій лектор наголошує ключові моменти та роз’яснює ідеї. Зазвичай в
книжках та посібниках це все зроблено дуже сухо або відсутньо взагалі.
Також виникає питання, чи потрібно залучати новітні технології до лекцій, а
насамперед, чи можна математичну лекцію презентувати слайдами через
проектор. Я вважаю, що даний метод знижує рівень сприйняття доведень,
оскільки досить важко помітити усі тонкості доведення, просто дивлячись на
нього. На противагу, під час записування доведення на дошці, студент
прослідковую усі деталі доведення, а тому розуміння матеріалу є значно
вищим. Водночас, як було зазначено вище, для презентації графічних
елементів слід застосовувати проектори та комп’ютери.
Для гарного мотивування студентів слід завжди виділити першу лекції з
даного предмету на це. Треба якомога ясніше пояснити зв’язок з іншими
дисципліни, важливість певних частин даного курсу, а також навести
декілька прикладів як практичного, так і теоретичного характеру, де має
застосування даний предмет. Приблизний план усього курсу грає велику роль
у цьому. Також історія виникнення і розвитку дисципліни, з наголошенням
розвитку основних ідей, проривів в даній області, а також відкритих проблем
минулого чи сьогодення є гарним мотиватором. Метою цих методів є
мотивування і тих студентів, що майже не зацікавлені в даній дисципліні
(основною причиною немотивованості таких студентів є упередженість, що
даний предмет їм непотрібен), так і тих студентів, що є дуже зацікавленими
(тому наводяться відкриті проблеми, теоретичні та практичні приклади).
Окрім цього загального мотивування на першій лекції, на кожній наступній
слід витрачати 2-5 хв. на нагадування важливості конкретної теми лекції, її
взаємозв’язок з іншими та відношення то практичних чи теоретичних
застосувань. Це можна робити усно, посилаючись на першу лекцію.
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Також, для мотивування сильних студентів та підвищення загального
інтересу студентів до предмету під час або після лекції слід на початку лекції
давати одне завдання підвищеної важкості для самостійного вирішення, яке
безпосередньо має відношення до теми лекції. Таке записане завдання слід по
можливості тримати записаним на дошці під час усієї лекції. Сильні студенти
під час легких для частин лекцій можуть переключитись на вирішення цієї
задачі, а в загалом студенти після лекції мають завдання, що мотивую їх
читати додаткову літературу чи просто провести додатковий час в
опрацюванні даної теми.
Отже, з наведених міркувань можна скласти наступну схему ідеальної лекції:
Лекція триває 90 хвилин і розбита на три проміжки по 30 хвилин з 5
хвилинними перервами
На початку лекції навести список літератури, що можна використовувати для
опрацювання теми лекції
На початку лекції записати на дошці задачу підвищеної складності для
самостійного опрацювання
Записати план лекції чи просто пояснити тему лекції та її важливість
Викласти матеріал лекції, записуючи його на дошці
Матеріал має бути послідовним та логічним
Під час довгих доведень робити паузи кожні 5-7 хв з поясненнями та
нагадуваннями, використовувати метод навмисних помилок
Використовувати приклади та зведення до простішого випадку для
пояснення ідей та розвинення інтуїтивного розуміння матеріалу
При потребі візуалізації прикладів чи графіків використовувати заздалегідь
заготовлені слайди с потрібними елементами
В потрібний момент часу запитувати аудиторію щодо її думки відносно
записаного на дошці
В потрібний момент часу робити вдалі жарти та наводити історії, що мають
відношення до матеріалу
Застосування моделі на прикладі лекції з теорії стохастичних процесів
Наведемо приклад лекції зі статистичної механіки на тему «Модель Ізингу:
перший крок до існування фазового переходу»:
Записати на дошці літературу: «Statistical mechanics of lattice models», S.
Friedli, Y. Velenik, глава 3
Швидке нагадування моделі Ізінга (графічно) та задачі доведення існування
фазового переходу (графічно). Пояснення, що неможливо довести це,
залишаючись у скінченному випадку, потрібен перехід до нескінченного.
Запитання до аудиторії, як би вони це зробили.
План лекції : означення тиску у скінченному випадку та доведення існування
тиску у нескінченному випадку.
Означення тиску у скінченному випадку. Запитання до аудиторії, чому така
величина називається саме тиском.
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 Дати задачу на самоопрацювання: обрахування тиску в одновимірній моделі
Ізінга. Питання до студентів - чи є ця функція диференційованою. Інтуїтивне
пояснення, що в цьому випадку нема фазового переходу. Питання до
аудиторії – чому слід це очікувати в одновимірному випадку.
 Теорема про опуклість тиску.
 Теорема про існування тиску у нескінченому випадку. Запитання до
аудиторії щодо можливого доведення
 План доведення : 3 кроки
 Анонсування як ця теорема допоможе в вирішенні питання про існування
фазового переходу
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті проаналізовані основні спільні і відмінні риси кредитно-модульної
системи організації навчального процесу у вітчизняній і зарубіжній вищій
школі, відображена специфіка введення КМСОН на механікоматематичному факультеті КНУ ім.Т.Г.Шевченка

Ivan Lavrinenko
Common and distinctive features of credit-modular system in organization of
educational process
There are basic common & distinctive features of credit-modular system in
organization of educational process in Ukrainian and foreign high school have
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been analyzed also specification of establishment of CMS has been described in
this article
Иван Лавриненко
Общие и отличительные черты кредитно-модульной системы
организации учебного процесса в отечественной и зарубежной высших
школах
В статье проанализированы общие и отличительные черты кредитномодульной системы организации учебного процесса в отечественной и
зарубежной высших школах, а также показана специфика введения
КМСОУП на механико-математическом факультете КНУ им.Т.Г.Шевченка
Упродовж останнього десятиріччя Україна наполегливо наближається до
європейських стандартів. На рівні держави напрацьовано універсальні
принципи взаємодії з географічними сусідами та країнами-учасниками
Європейського Союзу: взаємоповага, взаємодопомога, готовність до
вирішення усіх проблем, не зважаючи на рівень їх складності.
Сповідуючи миролюбну політику, держава дотримується на світовій арені
безпретензійних норм діяльності. Уряди України послідовно продовжують
здійснення практичних кроків щодо його реалізації.
Ще одним кроком для вступу України в ЄС стало впровадження у вищих
навчальних закладах України кредитно-модульної системи організації
навчання. В цій роботі розглядаються основні спільні і відмінні риси
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вітчизняній і
зарубіжній вищій школі.
1. Загальна характеристика
Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі —
КМСОНП) — це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на
поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць
(залікових кредитів). Заліковий кредит — це одиниця виміру навчального
навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку
змістових модулів. Модуль — це задокументована завершена частина
освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної
атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.
Змістовий модуль — це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою
відповідності певному навчальному об'єктові.
Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти фахівців і
забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та
престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.
Для впровадження КМСОНП вищий навчальний заклад повинен мати такі
основні елементи ECTS: інформаційний пакет (загальна інформація про
університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей,
анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів,
методики й технології викладання, залікові кредити, форми та умови
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проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо),
договір про навчання між студентом і вищим навчальним закладом (напрям,
освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок
розрахунків), академічну довідку оцінювання знань, що засвідчує досягнення
студента в системі кредитів і за шкалою успішності на національному рівні
та за системою ECTS.
Формування індивідуального навчального плану студента здійснюється на
підставі переліку змістових модулів (блоків змістових модулів навчальних
дисциплін), сформованих на основі освітньо-професійної програми
підготовки і структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Реалізація
індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу,
який не перевищує граничного терміну навчання. Нормативний термін
навчання визначається на підставі галузевих стандартів вищої освіти.
Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та вибіркові
змістові модулі, що можуть поєднуватися в певні навчальні дисципліни.
Нормативні змістові модулі необхідні для виконання вимог нормативної
частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Вибіркові змістові модулі
забезпечують підготовку до виконання вимог варіативної частини освітньокваліфікаційної характеристики, у тому числі відповідність обсягові
підготовки, передбаченому нормативним терміном навчання. Вони дають
можливість здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та
сприяють академічній мобільності й поглибленій підготовці в напрямах,
визначених характером майбутньої діяльності. Сукупність нормативних
змістових модулів визначає нормативну (обов'язкову) складову
індивідуального навчального плану студента. Змістові модулі соціальногуманітарних та фундаментальних нормативних навчальних дисциплін на
споріднених напрямах мають бути уніфіковані в установленому порядку.
Індивідуальний навчальний план студента за певним напрямом формується
особисто студентом під керівництвом куратора в КМСОНП.
При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний
навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних
навчальних планів поточного та попередніх навчальних років. Формування
індивідуального навчального плану студента за певним напрямом передбачає
можливість індивідуального вибору змістових модулів (дисциплін) із
дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної
схеми підготовки фахівців. При цьому сума обсягів обов'язкових та
вибіркових змістових модулів, передбачених для вивчення протягом
навчального року, повинна становити не більше 44 кредитів (не менше 60
залікових кредитів).
Система дає змогу здійснювати перехід студента в межах споріднених
напрямів підготовки (певної галузі знань). Спорідненість напрямів
підготовки визначається спільністю переліку змістових модулів, які належать
до нормативної складової індивідуального навчального плану студента цих
напрямів підготовки, коли різниця між обсягами необхідних змістових
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модулів може бути засвоєна студентом у межах граничного терміну
підготовки.
Зарахування змістових модулів (дисциплін), включених до індивідуального
навчального плану, здійснюється за результатами певного виду контролю
якості освіти студента протягом навчального року, зазвичай без організації
екзаменаційних сесій. Система оцінювання якості освіти студента
(зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та
формалізованою.
Для впровадження КМСОНП слід дотримуватися таких принципів:
• Порівняльної трудомісткості кредитів, яка полягає в досягненні кожним
студентом встановлених ECTS норм, що забезпечують академічну
мобільність студентів, державне та міжнародне визнання результатів освіти
на конкретних етапах виконання студентом індивідуального навчального
плану.
• Кредитності — суть її у декомпозиції змісту освіти та навчання на відносно
єдині та самостійні за навчальним навантаженням студентів частки, які
забезпечують:
а) на рівні індивідуального навчального плану — набір (акумулювання)
заданої трудомісткості кількості кредитів, які відповідають розрахунковій
нормі виконання студентом навчального навантаження в умовах КМОНП;
б) на рівні вивчення навчальної дисципліни — набір (акумуляція) заданої для
даної дисципліни кількості кредитів, що включають у себе виконання
необхідних видів діяльності, передбачених програмою вивчення навчальної
дисципліни.
• Модульності — визначає підхід до організації оволодіння студентом
змістовими модулями та проявляється через специфічну для модульного
навчання організацію методів і прийомів навчально-виховних заходів,
основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність
студента.
• Методичного консультування — полягає в науковому та інформаційнометодичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу.
• Організаційної динамічності — суть її в забезпеченні можливостей зміни
змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб
ринку праці.
• Гнучкості та партнерства — у побудові системи освіти таким чином, щоб
зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки
відповідали індивідуальним потребам і можливостям студента.
• Пріоритетності змістової та організаційної самостійності й зворотного
зв'язку — полягає у створенні умов організації навчання, що вимірюється та
оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів.
• Науковості та прогностичності — визначається побудовою (встановленням)
стійких зв'язків змісту освіти з науковими дослідженнями.
• Технологічності та інноваційності — суть її у використанні ефективних
педагогічних та інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці
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фахівців з вищою освітою та входженню до єдиного інформаційного та
освітнього простору.
Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і
засобів, що обираються вищим навчальним закладом. Академічні успіхи
студента визначаються за допомогою системи оцінювання, яка
використовується у вищому навчальному закладі, реєструються прийнятим у
вищому навчальному закладі чином з обов'язковим переведенням оцінок
національною шкалою та шкалою ECTS.
2.Загальна характеристика Європейської кредитно-трансферної системи
накопичення ECTS
Оскільки Європейське співтовариство поставило за мету сприяти
міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо
студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами
визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської співпраці та для
збільшення можливостей зростання їх навчальної! професійної кар'єри й
працевлаштування через визнання дипломів, виникла необхідність
розроблення механізму взаємного визнання академічних успіхів студентів та
їх кваліфікацій. Тому в експериментальному проекті, організованому в
рамках програми ІРАЗМЕС, було розроблено Європейську систему
перезарахування кредитів (ECTS) як засіб покращення визнання освіти для
навчання за кордоном. Сьогодні ECTS рухається від своєї обмеженої вузької
експериментальної стадії до ширшого використання як елементу
європейського масштабу у вищій освіті.
ECTS забезпечує інструментом, аби гарантувати прозорість, збудувати мости
між навчальними закладами й розширити можливості вибору для студентів.
Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів
закладами через використання загальнозрозумілої системи оцінювання —
кредитів та оцінок, а також забезпечує засобами для інтерпретації
національних систем вищої освіти.
ECTS базується на трьох ключових елементах: інформації (стосовно
навчальних програм і здобутків студентів), взаємній угоді (між закладамипартнерами і студентом) і використанні кредитів ECTS (визначають
навчальне навантаження для студентів). Ці три ключові елементи
приводяться в дію через використання трьох основних документів:
інформаційного пакета, заяви/навчального контракту та переліку оцінок
дисциплін. Перш за все ECTS використовується студентами, викладачами та
закладами, які хочуть зробити навчання за кордоном невід'ємною частиною
освіти студента.
За своєю суттю ECTS не регулює змісту, структури чи еквівалентності
навчальних програм. Це питання якості, яка повинна визначатися самими
вищими навчальними закладами під час створення необхідних баз для
укладання двосторонніх чи багатосторонніх угод про співпрацю.
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Повне визнання навчання означає, що його період за кордоном (включаючи
екзамени чи інші форми оцінювання) замінює відповідний період навчання в
місцевому університеті (включаючи екзамени чи інші форми оцінювання),
хоча зміст погодженої програми навчання може відрізнятися.
Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі та
переконаності щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів.
ECTS забезпечує прозорість такими засобами:
1. Кредитами ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається
розділам курсу, аби окреслити обсяг навчального навантаження студентів, і
необхідні для завершення курсу;
2. Інформаційним пакетом, який дає письмову інформацію студентам і
працівникам про навчальні заклади, факультети, організації та структуру
навчання і розділів курсу;
3. Переліком оцінок із предметів, який показує здобутки студентів у навчанні
у спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим та може легко передаватися
від одного закладу до іншого;
4. Навчальним контрактом, що стосується навчальної програми, яка буде
вивчатися, і кредитів ECTS, які будуть присвоюватися за успішне її
закінчення, і є обов'язковим як для місцевого та закордонного закладів (home
and host institutions), так і для студентів.
Щоби сприяти визнанню завершеного чи пройденого за кордоном навчання,
необхідні спілкування та гнучкість навчальних закладів. У цьому головну
роль повинні відіграти координатори ECTS, оскільки їхнє основне завдання
— займатися навчальними й адміністративними аспектами ECTS.
Повний діапазон розділів курсу факультету/закладу, який використовує
ECTS, має бути доступним для студентів, які навчаються за програмою
обміну, включаючи розділи курсів, що читаються на рівні аспірантури
(докторантури). Студентам слід давати можливість вивчати звичайні розділи
курсу й ті, що спеціально для них розроблялися, і не варто позбавляти
можливості виконувати вимоги, необхідні для одержання ступеня чи
диплома закордонного закладу.
ECTS, окрім цього, дає можливість для подальшого навчання за кордоном. З
ECTS студент не обов'язково повернеться назад до місцевого закладу після
періоду навчання за кордоном; він/вона може віддати перевагу тому, щоб
залишитися в закордонному закладі, — можливо, щоб здобути ступінь чи
навіть перейти до третього закладу. До компетенції закладів належить
вирішувати, прийнятне це чи ні і які умови студент повинен виконати, щоб
одержати диплом чи реєстрацію перезарахування кредитів. Навчальні
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заклади приймають рішення на основі задекларованих навчальних здобутків
студентів у вигляді переліку оцінок у окремих дисциплін.
3.Досвід використання ECTS у країнах Європи
Сьогодні можна говорити про стійкий розвиток ECTS як основного
інструмента інтеграційного процесу в системі вищої школи країн
Європейського Союзу та інших держав: вже більше 1200 європейських вузів
за 6000 навчальних програм використовують систему ECTS. Наприклад,
Австрія, Франція, Німеччина, Італія, Угорщина, Словаччина та інші країни
об'єднали введення двох циклів навчання з одночасним обов'язковим
введенням ECTS. Інші країни, особливо ті, що знаходяться у Північній
Європі, мають свої системи кредитів, достатньо сумісні з системою ECTS.
Отже, у деяких країнах співіснують дві системи. Однак, Данія та Норвегія
вирішили повністю замінити свої національні системи кредитів системою
ECTS. Навіть у країнах, де кредитна система не є обов'язковою, багато вищих
закладів освіти використовують ECTS для перезарахування кредитів (напр.,
Болгарія, Чеська республіка, Польша, Словенія). Міністри освіти майже двох
третіх із 46 країн заявили, що їхні вищі заклади освіти використовують
систему ECTS для перезарахування кредитів. Приблизно 15% від цієї
кількості країн використовують іншу систему кредитів, а в решті країн такої
системи немає зовсім.
Система ECTS широко використовується вищими закладами освіти Греції та
Швеції (80%), Фінляндії та Польщі (82%), Австрії (84%), Румунії (87%),
Норвегії (90%), Ірландії та Данії (93%). Системами кредитів, відмінними від
ECTS, послуговуються вищі заклади освіти Великобританії (45%) та
Туреччини (58%).
Більшість чинних освітніх кредитних систем є системами, які акумулюють
кредити. Окремо взятий ВНЗ розробляє свою кредитну систему, що є
внутрішньою. В ній «трудомісткість процесу навчання», необхідного для
отримання академічного ступеня, сегментується (кожному сегменту-блоку
присвоюється певне число кредитів). Присвоєння студенту академічного
ступеня відбувається після того, як він/вона зароби(в)/ла - накопичи(в)/ла
певну кількість кредитів. При цьому проміжок часу, упродовж якого
допускається процес акумулювання, є довільним, хоча й має певні
обмеження. Прикладом акумуляційної кредитної системи є вища школа
США. Очевидними є переваги такої системи:
* гнучкість (кожен студент самостійно вибирає траєкторію досягнення
заданої кількості кредитів (система дозволяє ефективно реалізувати
концепцію індивідуалізації процесу навчання));
* ефективність як процесу навчання, так і витрат (економічна
ефективність);
* самооптимізація процесу навчання.
4. Адаптація вищої освіти України до європейської вищої освіти
Стратегічні напрями модернізації освіти і науки, значущість цих сфер у
суспільному розвитку країни визначаються як об'єктивними тенденціями
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загальносвітового розвитку, так і тісно пов'язаними внутрішньодержавними
процесами. Перша стратегічна мета України в розвитку освіти і науки —
утвердження в суспільстві розуміння абсолютної пріоритетності цих сфер та
фактичне її забезпечення. Друга стратегічна мета полягає в модернізації
освітянської діяльності задля того, що готувати людину, здатну до
ефективної життєдіяльності в XXI столітті.
Для досягнення цієї мети потрібно вирішити такі завдання.
По-перше, треба суттєво скоригувати спрямованість освітнього процесу до
набуття інноваційної сутності. По-друге, треба модернізувати освіту в бік
формування самодостатньої особистості з урахуванням її природних
здібностей та психологічних особливостей. Третє завдання в модернізації
освіти полягає в переведенні матеріально-технічної бази навчального
процесу на сучасний рівень. Сьогоднішня освіта неможлива без сучасних
комп'ютерів, електронних підручників, новітніх фізичних, хімічних та
біологічних кабінетів. Четверте завдання полягає у здійсненні мовного
прориву в освіті, а потім і в українському суспільстві. Цей прорив включає в
себе забезпечення знання державної української мови, а також забезпечення
вивчення іноземних мов.
Реалізація цих завдань дозволить сформувати якісно нове (інноваційне)
освітнє середовище в контексті вимог Болонського процесу.
5. Специфіка введення КМСОН на механіко-математичному факультеті
Однією із змін, яку б внесли у кредитно-модульну систему на механікоматематичному факультеті першокурсники, було б зменшення кількості
годин, яка відділяється на самостійну роботу студента, але самостійна робота
студента є однією з основ оволодіння знань за кредитно-модульною
системою. Причинами такої ситуації є: не завжди достатнє забезпечення
навчальними та методичними посібниками, нерозуміння студентами
необхідності самостійної роботи, недостатня ефективність контролю
викладачів за виконанням самостійних завдань. Так маємо протиріччя – з
одного боку студенти-першокурсники не готові (як правило психологічно)
отримати знання шляхом самостійної роботи, а з другого боку – це один з
основних методів оволодіння знань за кредитно-модульною системою.
Одним із шляхів виходу із зазначеного протиріччя, можливо, було б
збільшення кількості консультацій у першокурсників як в аудиторній формі
так і в дистанційній. Необхідність збільшення кількості консультацій
виказали б і самі першокурсники. Ще одним недоліком і перепоною в
веденні КМСОН на мехматі є відсутність сучасно обладнаної дослідницької
та матеріальної бази, що допомагала б якісно готувати спеціалістів до їх
майбутньої професійної практики, це є проблемою не тільки мехмату чи
нашого університету, а вищої освіти в Україні загалом.
На мою думку для подальшого успішного розвитку кредитно-модульної
системи необхідно врахувати і усунути проблеми які виникають у студентів
під час навчання за цією системою.
96

1.
2.
3.
4.

Список використаної літератури:
Марушкевич А.А.,Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи : підручник. – К. :
ВПЦ "Київський університет"
Педагогіка вищої школи: хрестоматія « / В. А. Бугров,А. А. Марушкевич, Є.
С. Спіцин – К. : ВПЦ "Київський університет"
Соціальна педагогіка - Богданова І.М. Бібліотека українських підручників
Вища освіта України і Болонський процес. Кафедра загальної і соціальної
педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка

УДК 378.4
Логвіненко Станіслав Станіславович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр
спеціальності «актуарна і фінансова математика» механіко-математичного
факультету
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ
СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто питання ефективності системи оцінювання
навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах. На прикладі
механіко-математичного
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шляхи підвищення ефективності модульно-рейтингової системи.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, модульно-рейтингова
система, система оцінювання, ефективніть.
В статье рассмотрен вопрос эффективности системы оценивания
учебных достижений студентов в высших учебных заведениях. На примере
механико-математического
факультета
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пути повышения эффективности модульно-рейтинговой системы.
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In this article the question of the effectiveness of the evaluation of
educational achievements of students in higher education is examined. On the
example of Mechanics and Mathematics Faculty of Kyiv National Taras
Shevchenko University problems of European credit transfer and accumulation
system are highlighted and ways to improve it is suggested.
Key words: higher education institution, European Credit Transfer and
Accumulation System, evaluation system, effectiveness.
Актуальність. Модульно-рейтингова система оцінювання навчальних
досягнень студентів в українських вищих навчальних закладах
використовується не дуже давно, хоча з 2005 року, коли вже більшість з них
впровадили такі зміни, пройшло уже 11 років. Але в загальнодержавних
масштабах такий період вважається достатньо коротким. Тому визначення
проблем її становлення та реалізації в наших умовах є важливою темою для
наукових досліджень. І чим швидше будуть вирішені ці проблеми, тим
швидше та якісніше всі суб’єкти вищої освіти зможуть відчути переваги
такого нововведення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У педагогічній практиці
проблема контролю знань студентів та учнів має широке наукове
обґрунтування та високий ступень дослідженості (І. Є. Булах, М. Г. Дайрі, Н.
Д. Наумов, І. Т. Огородніков, Л. О. Одерій, В. О. Онищук, В. Г.
Розумовський, М. М. Жрецький та інші). Особливості рейтингової системи
оцінки досліджують А. О. Андрощук, Ю. В. Бондарчук, О. Г. Водолазька, В.
А. Казаков, Г. С. Юзбашева та інші.
Мета роботи. Метою даної статті є визначення кола основних
проблем та представлення шляхів підвищення ефективності модульнорейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів. Зокрема,
деякі проблеми та можливі варіанти їх вирішення розглянуто на прикладі
механіко-математичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Виклад основного матеріалу. Оцінювання студентів – це один з
найважливіших елементів вищої освіти. Результати оцінювання мають
значний вплив на майбутні кар'єри студентів. Тому важливо, щоб оцінювання
завжди проводилося професійно, і при цьому бралися до уваги існуючі
знання про процеси тестування та екзаменаційні процеси. Оцінювання також
дає важливу інформацію навчальним закладам про ефективність викладання
та підтримки студентів [1].
Донедавна у вітчизняній освіті використовували традиційну систему
контролю й оцінювання успішності навчання. Основними особливостями цієї
системи контролю є:
 перевага підсумкового контролю в оцінюванні;
 чотирибальна система оцінювання навчальних досягнень («незадовільно»,
«задовільно», «добре», «відмінно»);
 домінантна роль вчителя (викладача) при оцінюванні;
98

 перевага усних, вибіркових форм контролю (опитування за журналом);
 контроль слугує переважно перевірці засвоєних знань.
Така система контролю неминуче ввійшла у суперечність із сучасними
вимогами до освіти. Основний її недолік — слабке сприяння активній і
систематичній роботі учнів. Переважно підсумкове оцінювання (особливо у
вищій школі) призводить до того, що студент перестає виконувати завдання
систематично і відкладає їх виконання на «останній момент» (звісно, якість
такої роботи часто є незадовільною через обмеженість часу) . З іншого боку,
підсумковий контроль «усереднює» всіх — і тих, хто систематично і
старанно працював упродовж усього процесу навчання, і тих, хто вперше
згадав про навчання лише на іспиті. Все вирішує випадок — удалий білет,
настрій викладача, наявність допоміжних джерел («шпаргалка») тощо.
Унаслідок цього одним із найважливіших об’єктів реформування у
вітчизняній
освіті
стала
контрольно-оцінна
діяльність.
А
найперспективнішим напрямом реформування вітчизняної системи контролю
стало запровадження модульно-рейтингової технології навчання, яка є
альтернативою традиційній системі навчання й оцінювання навчальної
успішності. Її основними поняттями є модуль, модульна програма і рейтинг
[2].
Модульно-рейтингова система навчання – це така організація
навчального процесу, при якій вивчення студентом навчальної дисципліни
відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних
модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня здобутих вмінь і знань
здійснюється безпосередньо за рейтинговою системою.
Модуль (лат. modulus – міра) – це задокументована, системно
впорядкована, завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної
дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується у відповідних
формах навчального процесу. Різновидом модуля є змістовий модуль –
система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності
певному навчальному об'єкту.
Слід також зауважити, що модульна структуризація навчального
процесу – не механічний поділ навчального матеріалу на складові, вона
передбачаємвелику попередню аналітично-логічну та методичну роботу над
змістом навчання, приведення його в систему, що відповідає сучасним
вимогам. При цьому в кожній спеціальності й напрямі професійної
підготовки виділяються наскрізні генеральні ідеї.
А відповідно до вимог Болонської декларації 1999 р. одночасно з
модульним навчанням у ВНЗ впроваджується і європейська кредитнотрансферна та акумулююча система (ESTS) з метою полегшення визнання
навчальних досягнень студентів навчальними закладами всіх європейських
країн через використання загальнозрозумілої системи контролю успішності.
Рейтинг – порядкова позиція студента певної групи за наслідками
навчання з базових предметів, визначається на підставі рейтингового
показника. Це числова величина, що дорівнює відсотковому відношенню
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суми окремих оцінок з усіх модулів до суми максимально можливих.
Рейтингова система має на меті дати об’єктивну розгорнуту оцінку знань
(підготовки) студентів за всіма дисциплінами у вигляді його рейтингу. В
основі модульно-рейтингової системи використана 100 – бальна шкала
оцінок за одну дисципліну. Це максимальна сума балів з урахуванням усіх
видів робіт, які виконуються студентом з однієї дисципліни протягом
семестру: лекційних, лабораторних, практичних, семінарських занять,
індивідуальних завдань, самостійної роботи, доповідей, колоквіумів тощо [1].
Загалом, модульно-рейтингова система навчання передбачає:
стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом усього
семестру і підвищення якості їх знань;
підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів;
запровадження здорової конкуренції в навчанні;
виявлення та розвиток творчих здібностей студентів.
Важливо, що модульно-рейтингова система має свою шкалу
оцінювання, що є єдиною для всіх країн, що беруть участь у Європейській
кредитно-трансфертній системі (ECTS). Але в українських реаліях
передбачена уніфікація набуває деяких незначних варіацій. Так в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка відповідно до положення
«Про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі
організації навчального процесу» прийнята така шкала оцінювання [3]:
Оцінка
за
100національною
Визначення
бальна
шкалою
шкала
Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи лише з незначною кількістю
відмінно
90 – 100
помилок
Дуже добре – вище середнього рівня з
85 – 89
кількома помилками
добре
Добре – в загальному правильна відповідь,
75 – 84
робота з певною кількістю грубих помилок
Задовільно – непогано, але зі великою
65 – 74
кількістю недоліків
задовільно
Достатньо – відповідь, робота задовольняє
60 – 64
мінімальні критерії
незадовільно
Незадовільно
1 – 59
Далі більшість вищих навчальних закладів України виставляє
відповідну оцінку за шкалою ECTS (A – відмінно, B – дуже добре, C – добре,
D – задовільно, E – достатньо, а оцінка незадовільно ділиться на дві: FX –
незадовільно з можливістю повторного складання, F – незадовільно з
обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
Але в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
застосовується дещо інший підхід із застосуванням ECTS-рейтингу.
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ECTS-рейтинг – це система, створена для забезпечення єдиної
міждержавної процедури оцінювання, виміру та порівняння результатів
навчання, передачі документів про навчання у ВНЗ від одного закладу освіти
до іншого, як в Україні, так і за її межами. ECTS-рейтинг –
використовуються для спрощення переведення оцінок між вищими
навчальними закладами, забезпечує конвертованість внутрішніх оцінок
закладів освіти.
Шкала ECTS-рейтинг ранжує студентів на статистичній основі.
Розподіл студентів за результатами оцінювання знань з урахуванням лише
позитивних оцінок здійснюється у таких пропорціях [3]:
Шкала ECTS-рейтинг
Відсоток студентів від загальної
ECTSчисельності курсу, які, зазвичай,
рейтинг
А – кращі 10%,
досягають відповідної оцінки
В – наступні за ними 25%,
10%
A
С – наступні за ними 30%,
25%
B
D – наступні за ними 25%,
30%
C
E – наступні за ними 10%.
25%
D
10%
E
І такий підхід до оцінювання студентів виглядає абсолютно логічним
та спрямований, як я розумію, на підвищення здорової конкуренції в
навчанні, що й було однією з цілей переходу до модульно-рейтингової
системи. Але саме для механіко-математичного факультету цього ж
університету, на мою думку, в такому ранжуванні криється певний недолік,
пов’язаний з низькою інформативністю цих оцінок. Я маю на увазі, що
оцінки за шкалою ECTS-рейтингу дозволяють ефективно виділити
найкращих та найгірших студентів, але в меншій мірі характеризують рівень
знань з вивченої дисципліни. Причиною цього є зміщення розподілу
студентів за результатами оцінювання багатьох предметів, що вивчаються на
факультеті, оскільки їх матеріал є достатньо складним і не всі можуть
досягти глибокого його розуміння, принаймні в стислий термін. Так,
наприклад, інколи в найкращі 10% студентів можуть потрапити як
«відмінники», так і всі «хорошисти», хоча за даною системою оцінювання
таких студентів очікується 65%.
А взагалі, я вважаю, що для конструктивного дослідження проблем
модульно-рейтингової системи спочатку треба, щоб вона повністю
запрацювала не лише на папері, а й у реальності. Тому надалі сконцентруємо
свою увагу на тих моментах, які не дозволяють досягнути такої реалізації.
Перш за все, система оцінювання, яку ми розглядаємо, передбачає
модульну структуризацію навчального процесу. А на механікоматематичному факультеті далеко не всі дисципліни викладаються за таким
принципом. Так, студенти набирають бали за поточну роботу (відповіді на
практичних чи семінарських заняттях, домашні завдання) і потім пишуть
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модульну контрольну роботу. І, на перший погляд, це звучить так, як і має
бути. Але коли ця контрольна робота лише одна за весь семестр, то вона
починає нагадувати звичні нам підсумкові види контролю і втрачається весь
сенс модульної організації навчання. Найчастіше це спостерігається з
короткими курсами та спецкурсами, які викладаються раз на два тижні. Але
інколи трапляються і з «повноцінними» предметами. Однією з основних
причин цього я вважаю достатньо широку свободу викладачів у побудові
плану викладання свого курсу, а частина викладачів, можливо, не може пере
налаштуватися на новий лад, оскільки вже багато пропрацювали за минулою
схемою.
Продовжуючи аналіз останньої ідеї, приходимо до наступної порції
недоліків, які вже пов’язані саме з оцінюванням навчальних досягнень
студентів під час підсумкового контролю. Так частина викладачів спочатку
виставляє оцінку за національною шкалою, до якої вони звикли, а вже потім
думають, яку б це оцінку поставити за 100-бальною шкалою із відповідного
діапазону. У таких випадках підсумкові бали часто «пригають» через 5 (60,
65, 70, 75 і т.д.). І це не дозволяє розкритися здоровій конкуренції в повній
мірі.
Інша ж частина викладачів, яка, до речі, перетинається з попередньою,
звужує діапазон можливої оцінки для більшості студентів до «задовільно» та
«добре». Вони вважають, що на оцінку «відмінно» можуть претендувати
лише ті учні, які володіють поглибленими знаннями їхнього предмету, що
можуть не покриватися програмою курсу, або які займаються якоюсь
науково-дослідною роботою чи беруть активну та не безрезультатну участь в
олімпіадах. Причому, найгірше тут, що інколи у таких студентів навіть не
вимагається ідеального знання основної програми курсу, а головне –
розв’язати додаткову задачу, часто майже олімпіадного рівня складності.
Останній приклад не дозволяє реалізувати, на мою думку, одну з
головних цілей модульно-рейтингової системи – підвищення об’єктивності
оцінювання знань студентів. Хоча на механіко-математичному факультеті, та
й на інших природничих факультетах, мабуть, також, цій меті все ж більше
перешкоджають інші особливості контролю знань студентів, який передбачає
вирішення задач різної складності та різного об’єму. Труднощі виникають,
коли завдання виконане не повністю або з певною помилкою. Процес
розв’язання складається з багатьох етапів, тому використання тестової форми
контролю також не дозволяє оцінити всі навички студента. Але й оцінювання
окремо кожного етапу також не дає бажаного результату, тому що у кожного
викладача свої вимоги: для одного головне правильне застосування вивченої
техніки та послідовності дій, а для іншого важлива кожна арифметична дія.
Згадаємо ще пару принципів модульно-рейтингової системи, які на
механіко-математичному факультеті реалізовані далеко не в повній мірі.
Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу дисципліни
здійснюється без проведення семестрового іспиту або заліку як інтегрована
оцінка засвоєння всіх змістових модулів, тобто студент може не складати
102

іспиту, отримати названу кількість балів як підсумкову оцінку (якщо він хоче
підвищити свій рейтинг, може складати іспит) [1]. А в реальності ж майже з
усіх предметів підсумковий контроль є обов’язковим не залежно від
результатів поточної роботи.
В умовах кредитно-модульної системи кожному студенту надається
право сформувати індивідуальний навчальний план, який складається з
нормативних (обов'язкових) та вибіркових дисциплін. До варіативної
складової включаються дисципліни, які обирає сам студент. Студенту
надається право самому визначити темпи, терміни та засоби опанування
навчального матеріалу кожного модуля, що стимулює студентів до
активізації самостійної роботи [1]. Якщо ж дисципліни на вибір присутні в
навчальному плані, хоча й інколи цей вибір є достатньо формальним, то
можливості встановити собі власний темп вивчення предметів зовсім немає.
Існує також думка, що модульно-рейтингова система може спонукати
студентів не до плідної праці протягом всього періоду навчання та засвоєння
нових знань, умінь і навичок, а просто до отримання якомога вищого балу за
допомогою різних методів, найпопулярніший з яких – списування. І на
механіко-математичному факультеті ця проблема, на мою думку, може
постати дуже гостро, оскільки студенти часто отримують однакові домашні
завдання та лабораторні роботи.
Одним з основних способів вирішення представлених проблем, як мені
здається, є розроблення та впровадження в дію різноманітної методичної та
науково-методичної документації, яка б однозначно визначала програми
дисциплін, розподіл між лекційними та практичними заняттями, поділ на
змістовні модулі, чіткі критерії оцінювання досягнень студентів.
Також викладачам слід урізноманітнити завдання для самостійної
роботи. Причому багато задач, наскільки мені відомо, дозволяють достатньо
легко це зробити, змінивши деякі числові параметри. Крім того, коротке
тестування (5-10 хвилин) на кожному практичному занятті має стати
стимулом саме до опанування дисципліни, а не просто викнання завдань, які
дозволяють набрати певну кількість балів.
Висновки. Таким чином, питання оцінювання навчальних досягнень
студентів має достатньо багато нагальних проблем та, мабуть, немало
підводних каменів, які ще не вийшли назовні. Аналіз деяких з них був
представлений в даній статті. Але ця тема потребує подальшого вивчення з
розглядом актуального стану системи освіти України, чого можна досягнути
за допомогою введення періодичного анкетування студентів з відповідними
запитаннями, адже вони є невід’ємними учасниками освітнього процесу.
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КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ.
ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ НАЙЧАСТІШЕ СТИКАЮТЬСЯ СТУДЕНТИ
ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ З ВИКЛАДАЧАМИ, МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ
ПОДОЛАННЯ.
Анотація: У статті розглянуто феномен “комунікативної
культури”, підходи до аналізу цього поняття та основні аспекти, якими
повинен володіти викладач. Описані можливі конфліктні ситуації, які
виникають між студентом і викладачем під час спілкування. Запропоновано
можливі шляхи вирішення подібних ситуацій.
Ключові слова: комунікативна культура, комунікативні настанови,
комунікативні вміння.
Аннотация: В статье рассмотрены феномен “коммуникативной
культуры”, подходы к анализу этого понятия и основные аспекты,
которыми должен обладать преподаватель. Описаны возможные
конфликтные ситуации, возникающие между студентом и преподавателем
во время общения. Предложены возможные пути решения подобных
ситуаций.
Ключевые слова: коммуникативная культура, коммуникативные
установки, коммуникативные умения.
Annotation: The article reviews the phenomenon of “culture of
communication”, the approaches to the analysis of this concept and the basic
aspects, which teacher should have. It describes the conflicts that arise between
students and teachers in the communication. In this article are given the possible
solutions to such situations.
Keywords: communicative culture, communicative minsets, communicative
skills.
Актуальність. Освіта у найбільш широкому розумінні цього поняття
належить до соціально – конструктивних комунікативних процесів. Зокрема
у вищих навчальних закладах, в центрі цих процесів завжди знаходиться
викладач ВНЗ. Так як викладач безпосередньо впливає на становлення не
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лише студента – майбутнього фахівця, а і на студента – людину, то культура
спілкування залишається важливим напрямком їхньої взаємодії. Беручи до
уваги постійну зміну соціальної взаємодії, її вплив на відношення студент –
викладач та використовуючи досвід визначних педагогів, можна розвинути
ідеї комунікативної культури, пристосовуючи їх до сучасних обставин.
Мета. Метою даної статті є формулювання поняття “комунікативна
культура” викладача, розгляд її структури та застосування цих знань до
виявлення причин конфліктних ситуацій, що виникають під час спілкування
студентів з викладачами.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що на культуру мовлення
звертали увагу ще здавна. Такі відомі філософи як Арістотель, Демокріт,
Цицерон, педагоги – гуманісти Вітторинода – Фельтре, Ф.Рабле, Т.Мор, Я.А.
Коменський, Дж. Локк та ін. розвивали ідею комунікативної культури. На
початку XX століття проблема культури спілкування почала досліджуватись
більш глибоко і різнобічно, результати таких досліджень можна дослідити в
доробках A.C. Макаренка. Багато мудрих порад відносно формування
культури педагогічного спілкування запропонував видатний український
педагог В.О. Сухомлинський. Стверджуючи, що слово вчителя як інструмент
впливу на душу вихованця нічим замінити не можна, вчений підкреслював
необхідність встановлення педагогічно доцільних взаємовідносин між
учасниками педагогічного процесу.
Тож аналіз досвіду попередніх поколінь дозволяє зрозуміти сутність
феномену "комунікативна культура" і визначити його теоретичні основи,
наповнити сучасним науковим змістом і використати у підготовці сучасного
педагога до професійного спілкування у нових соціально – культурних і
педагогічних умовах.
Слід зазначити, що педагогічне спілкування здійснюється в конкретній
соціокультурній ситуації і тому культура комунікації залежить від прийнятих
у суспільстві культурних і моральних цінностей:

зовнішніх передумов, зокрема соціокультурного оточення:
особливостей етносу, національних традицій, соціокультурних особливостей
та специфіки вищого навчального закладу (класичний університет чи
галузевий ВНЗ, коледж, професійна школа тощо), специфіки і змісту
педагогічної діяльності;

внутрішніх передумов, тобто суб'єктивних чинників: віку, статі,
педагогічних здібностей, індивідуально-психологічних особливостей, освіти,
педагогічного досвіду викладача та ін.
Комунікативна культура педагога, як складний соціально-педагогічний
феномен, складається з наступних взаємопов'язаних компонентів:
комунікативні настанови, знання про комунікативну культуру (це знання про
психолого – педагогічні закономірності спілкування, етику спілкування,
теорію загальної і педагогічної комунікації), комунікативні вміння.
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Враховуючи досить велике різноманіття сучасних поглядів на сутність
поняття "комунікативна культура", можна здійснити його аналіз за
напрямками [1]:

аксіологічним, який дозволяє окреслити цінності і професійні
установки, на які орієнтується педагог у міжособистісному спілкуванні;

особистісним, який дає можливість виявити особистісні риси
викладача, що забезпечують ефективність педагогічної комунікації;

діяльнісним, котрий визначає об'єм знань педагога про культуру
педагогічного спілкування і професійні комунікативні уміння, що
дозволяють творчо реалізувати ці знання в педагогічній практиці.
Аналізуючи аксіологічну складову комунікативної культури,
розглянемо поняття "комунікативні настанови особистості". Характеризуючи
загальну соціокультурну спрямованість особистості, комунікативні
настанови визначаються як готовність особистості до певних дій, до
спілкування і мають відповідну мотивацію. Настанови є наслідком
одночасного впливу як соціокультурної сфери, так і діяльності людини, її
інтелектуальних, емоційних і вольових зусиль. Комунікативні настанови є
відображенням комунікативних якостей особистості. Вони забезпечують
готовність педагога будувати свої відносини з вихованцями у певному стилі.
Труднощі, які виникають у педагогічній комунікації, найчастіше
пояснюються особливостями комунікативних настанов особистості: "Якщо
настанови позитивні, гуманістичні, то процес соціального сприйняття іншої
людини йде успішно. В протилежному випадку виникають бар'єри, подолати
які можна тільки поступово змінюючи свої комунікативні установки. Те, як
людина може це зробити, буде свідчити про рівень культури спілкування".
В організації спілкування відомі представники гуманістичної
психології К. Роджерс та Р. Берне рекомендують педагогам використовувати
наступні комунікативні настанови:

"Відкритість" у спілкуванні, намагання відверто висловлювати
свої думки і переживання у міжособистісному спілкуванні з вихованцями.

"Заохочення", "прийняття", "довіра", що є вираженням
внутрішньої впевненості педагога у можливостях свого вихованця, його
здібностей до діалогу.

"Емпатичне розуміння" як бачення і розуміння викладачем
поведінки студента, його різноманітних реакцій, дій, вчинків з точки зору
самого студента, його очима.
Перейдемо до більш детального розгляду особистісної складової
комунікативної культури. Якщо досліджувати вплив психолого-педагогічної
компетентності на розвиток комунікативної культури, то слід насамперед
звернути увагу на вміння викладача створювати в аудиторії атмосферу
довіри,
психологічного
комфорту,
відкритого
і
рівноправного
співробітництва. Для забезпечення цих вимог сам педагог повинен мати такі
психологічні якості як: здатність регулювати свої психологічні стани,
адекватну самооцінку, прагнення використовувати оригінальні педагогічні
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ідеї і методи. Викладачеві також важливо уміти вибрати оптимальний стиль
(чи їх поєднання) у взаємовідносинах з вихованцями.
Однією з найважливіших комунікативних рис особистості викладача
має бути толерантність. У "Декларації принципів толерантності" [2],
прийнятій 1995 року в Парижі, запропоновано внести в зміст педагогічної
культури викладача термін "толерантність", як правильне розуміння усієї
різноманітності культур та форм виявлення людської індивідуальності.
Толерантності сприяють широка ерудиція, науковий світогляд, відкритість
спілкування і свобода поглядів, переконань, совісті.
Як бачимо, особистісні комунікативні настанови педагога є елементами
більш складного утворення - соціокультурних настанов, і містять у собі такі
елементи як схильність до емпатії, відкритість спілкування, прагнення до
діалогу, потребу у створенні сприятливого психологічного мікроклімату,
толерантність, потребу у самовдосконаленні. Інтегруючими чинниками цих
особистісних рис педагога постають гуманізм як любов до людини та любов
до професії як зазначала О.В. Бондаревська.
Аналізуючи структуру комунікативної культури з позицій діяльнісного
підходу, не можна не згадати слова соціального психолога Т.К. Чмут [3]:
"Культура спілкування є складовою частиною культури людини в цілому.
Вона як і будь-яка інша містить у собі певну суму знань, у даному випадку
про спілкування". Дослідниця зауважила, що культурі спілкування
притаманна нормативність, яка визначається станом суспільства, його
історією, традиціями, національною своєрідністю, загальнолюдськими
цінностями. Для досягнення високого рівня комунікативної культури
педагогові необхідно знати індивідуально-психологічні особливості своїх
підопічних, адекватно реагувати на їх поведінку і психологічний стан,
добирати для кожної людини у відповідній ситуації такий спосіб
спілкування, який не вступав би у протиріччя з загальнолюдськими
цінностями, мораллю суспільства, гуманністю, і в той же час мав би
відповідати індивідуальним особливостям конкретної особистості. Відомий
молдавський педагог В. Миндикану, методолог педагогічної етики, розглядає
знання етики спілкування як важливий елемент комунікативної культури
педагога, стверджує, що комунікативна культура своїм фундаментом
повинна мати етику комунікації та етику переконання.
Безумовно, одними лише теоретичними знаннями не забезпечити
високого рівня комунікативної культури. Для успішного педагогічного
спілкування викладач повинен володіти необхідними комунікативними
уміннями.
Комунікативні уміння - вид професійних умінь педагога, котрі
забезпечують реалізацію компонентів педагогічного спілкування, роблять
можливим здійснення суб'єктивної взаємодії, відносяться до продуктивної
діяльності, формуються і розвиваються в ній. На основі аналізу різних
підходів до класифікації комунікативних умінь можна запропонувати
систему узагальнюючих комунікативних умінь .
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№
1

2

3

4

5

Узагальнені комунікативні уміння педагога
Зміст комунікативного
Складові комунікативного вміння
вміння
Вміння педагогічно
а)
уміння здійснювати емоційний
доцільно організувати
контакт;
педагогічне спілкування і б)
уміння моделювати процес
керувати ним
майбутнього спілкування;
в)
уміння об’єктивно оцінювати
психологічні особливості партнера по
спілкуванню та аудиторію;
г)
уміння прогнозувати результат
педагогічної комунікації.
Уміння стимулювати
а)
уміння слухати і “чути”
спілкування
співрозмовника;
б)
уміння активізувати спілкування
словом, поглядом, жестом.
Уміння педагогічно
а)
уміння чітко, логічно і лаконічно
доцільно організувати
виражати свої думки;
обмін інформацією
б)
уміння тактовно з додержанням
(діалогове спілкування)
етичних норм висувати педагогічні вимоги;
в)
уміння організувати діалог і полілог
зі студентами;
г)
володіння технікою аргументації;
д)
уміння здійснювати педагогічно
доцільну імпровізацію.
Уміння ефективно
а)
ораторські вміння (літературна мова,
використовувати засоби
чітка дикція, оптимальний темп, тембр
вербальної і невербальної мовлення, висота голосу);
комунікації
б)
педагогічно доцільні жести, міміка,
рухи, пози;
в)
уміння об’єктивної візуальної
діагностики психологічних особливостей
співрозмовника.
Педагогічна техніка
а)
уміння вибрати правильний стиль і
тон спілкування;
б)
уміння керувати увагою аудиторії;
в)
уміння педагогічно доцільно
використовувати наочність і технічні
засоби навчання.

Відтак, з позицій аксіологічного, особистісного і дієвого підходів, слід
дійти висновку, що комунікативна культура педагога – це складний
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соціально – педагогічний феномен, який складає систему взаємообумовлених
і взаємодоповнюючих елементів.
Для розвитку та удосконалення комунікативної культури педагога
необхідно забезпечити: повноцінний розвиток кожного з її елементів;
підвищення загальної і педагогічної культури; певні умови як зовнішнього
(наприклад, позитивний вплив оточуючого соціального простору) так і
внутрішнього характеру, зокрема, урахування індивідуально-психологічних
особливостей педагога, його педагогічного досвіду тощо.
Розглянемо певні ситуації, що можуть виникнути між студентом і
викладачем під час спілкування, спробуємо зрозуміти природу таких
конфліктів та знайти їх вирішення.
Однією з найпоширеніших ситуацій є неприйняття випадків, коли
студент помиляється. Зазвичай за цим іде виставлення негативної оцінки, що
відбиває всіляке бажання в подальшому висловлювати свої ідеї. Подолати це
можна шляхом використання такого підходу: студент має право на помилку.
Доцільно використовувати фрази: “цікава помилка”, “цю помилку часто
допускають”, “ваша помилка корисна”. Такі прийоми сприятимуть
активнішій участі студентів в обговоренні.
Також знеохочення студентів до навчальної діяльності виникає через
нетактовність викладача при спілкуванні зі студентами. Сюди включаються
грубощі по відношенню до студентів, порушення “дистанції” між студентом і
викладачем, непослідовність чи непостійність вимог та системи оцінювання,
перебільшення значення свого предмета. В таких випадках потрібно
проявити вміння “бачити” і “чути”, бути спостережливим і зберігати спокій.
Поведінка викладача може сприяти нездоровій конкуренції між
студентами. Я вважаю, що кращим досвідом для студентів буде взаємодія в
групах, співпраця, оскільки в подальшому студенти будуть працювати в
колективі. В такому випадку потрібно прогнозувати процес майбутньої
поведінки студентів і чітко висловлювати свої вимоги.
Скоріш за все, всім відомі випадки, коли викладач “підколював”
студента впродовж всього семестру, згадуючи якийсь його вислів чи вчинок.
Або ж коментарі викладача, коли студент розв’язує задачу біля дошки чи
робить доповідь, які не допомагають студентові, а навпаки – збивають з
пантелику. У випадку коли вищезгадані дії є недоцільними, варто об’єктивно
оцінити психологічні особливості студента та аудиторії і відповідно змінити
свої вислови чи може просто тон та стиль спілкування.
У студентів викликають труднощі спілкування з викладачами, які не
бажають йти на зустріч, які мають позицію “знай своє місце”. В цій ситуації
буде корисно покращити володіння технікою аргументації, а також уміння
слухати і “чути” співрозмовника.
Бувають випадки, коли викладач не вміє зацікавити, мотивувати
студентів. Такі ситуації негативно позначаються на готовності студентів до
оволодіння відповідної дисципліни. Шляхом вирішення є оволодіння
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майстерністю ефективного використання вербальних та невербальних засобів
комунікації.
Висновки. Студент є залежним від викладача, бо йому потрібні знання
і досвід, тож у викладачів є унікальна можливість всім цим поділитись. І
успіх в цьому можна досягнути за умови оволодіння і використання
комунікативною культурою. Також для подолання непорозумінь із
студентами викладачеві слід: бути толерантним; поліпшувати майстерність
педагогічного такту; змінити критику на похвалу та розуміння; старатись
створювати сприятливу для навчання атмосферу; навчитись зацікавлювати і
мотивувати.
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СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ В БАКАЛАВРАТІ ТА МАГІСТРАТУРІ; ПРОБЛЕМИ ТА
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Стаття присвячена проблемам організації та вдосконаленню
організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі. У даній
статті розглянуто специфіку процесу освіти на бакалавраті та
магістратурі на прикладі механіко-математичному факультеті з власного
досвіду автора; також визначено основні проблеми організації освітнього
процесу та шляхи їх вирішення.
Ключові слова: бакалаврат, магістратура, освіта, система
викладання, ефективність освітньої системи.
Статья посвящена проблемам организации и совершенствованию
организации образовательного процесса в высшем учебном заведении. В
данной статье рассмотрено специфику процесса образования на
бакалавриате и магистратуре на примере механико-математическом
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факультете по собственному опыту автора; также определены основные
проблемы организации образовательного процесса и пути их решения.
Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, образование, система
преподавания, эффективность образовательной системы.
The article deals with the problems of the organization and improve the
organization of educational process in higher education. This article deals with the
specifics of the process of education at bachelor and magister levels by the
example of the Mechanics and Mathematics Faculty from personal experience of
the author; also identified the main problems of the organization of the
educational process and their solutions.
Keywords: bachelor, magister, education, teaching system, the effectiveness
of the educational system.
Актуальність.
Освітній процес − це інтелектуальна, творча діяльність у сфері освіти і
науки, що провадиться в Університеті через систему науково-методичних і
педагогічних заходів та спрямована на передавання, засвоєння, примноження
й використання знань, умінь та інших компетентностей осіб, які навчаються,
а також на формування гармонійно розвиненої особистості.[1]
Організація освітнього процесу є вкрай необхідною, бо є
основоположним елементом у здобутті освіти студентом задля здобуття
необхідних знань та навичок для майбутнього фаху.
Оскільки останнім часом проблема організації навчального процесу
стоїть як ніколи гостро то постає велика задача у розв’язанні проблем, що
роками не мали рішень. Варто зауважити, що за п’ять з половиною років
навчання у вузі зимову сесію 4 рази переносили на інші дати, що призводило
до шестиденних робочих тижнів та збільшення кількості матеріалу на
самостійне вивчення у декілька разів. Крім цього слід зауважити що на
контрольні роботи, самостійні та заліки не виділявся навчальний час, тому їх
майже завжди доводилось здавати у вільний час, тобто після пар. Більш того
рекомендації щодо освітнього процесу майже завжди надавались не
міністерством науки і освіти, а міністерством економічного розвитку та
торгівлі. Тому на даний момент немає більш актуального питання як
організація освітнього процесу у вищому навчальному.
Мета.
Метою даної статті є дослідження організації освітнього процесу у
вищому навчальному закладі, проблем, що з’являються у робочому процесі,
та шляхів їх вирішення.
Для початку розглянемо Закон України “Про вищу освіту” для
означення бакалавра та магістра. Згідно закону:
Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні
вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті
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успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної
програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньопрофесійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня
молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї
повної загальної середньої освіти.
Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої
освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою)
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 становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньонаукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра
обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше
30 відсотків.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї
ступеня бакалавра.[2]
З мого досвіду можу сказати, що вимоги для бакалаврів та магістрів
майже не різняться. На кожному рівні є лекції, практики, семінари,
консультації та домашні роботи. Засоби контролю теж однакові: модульні
контрольні роботи, самостійні, творча робота з написання есе (стосується
гуманітарних предметів), заліки та екзамени. Але є різниця у саме ідеях
понять бакалавра та магістра. Бакалавр - це студент, що має необхідний
мінімум знань та навичок, що необхідні для його професії. В той же час
магістром є студент, який не тільки має необхідні мінімуми, але і той, хто має
вузько спеціалізовані знання та здатність до науково та творчої діяльності.
Крім цього магістр здатен не тільки застосовувати отриманні знання та
інструменти на практиці, а також розробляти теорію для нових методів та
способів розв’язання професійних та наукових питань.
Як бачимо ідейно є велика різниця, а отже теоретично і методика
повинна бути зовсім різна. Але практиці магістратура це бакалавра поділений
на 2. Замість п’яти днів бакалаврату маємо три дні магістратури, вимоги до
магістерської роботи аналогічні до тих, що і для бакалаврської, а організація
навчального процесу нічим не відрізняється.
Розглянемо більш детально спільні та відмінні риси освітніх процесів
бакалаврату та магістратури.
Спочатку розглянемо спільні риси:


організацією навчального процесу повинний бути передбачений план
навчання, розклад контрольних модулів, заліків та сесії.
112




















на обох освітніх рівнях є як і лекції з практиками так і семінари з
лабораторними роботами.
майже незмінний викладацький склад кафедри, у такому випадку а
магістратурі студенти знайомі зі специфікою кожного викладача.
Вимоги за своєю строгістю повинні бути рівними як і на бакалавраті так і на
магістратурі.
Задачею викладача, на не тільки на бакалавраті та магістратурі, а загалом на
усіх інших рівнях освіти, є передача корисних знань молодшому поколінню.
Навчальні
курси
та
методика
викладання
розробляються
висококваліфікованими кадрами з урахуванням минулого досвіду.
Бакалаврат та магістратура дуже схожі але є і різниця:
Різні підходи до самостійної діяльності студента, у магістратурі на
самостійне опрацювання інформації надається додатковий час.
Різне відношення до студентів зі сторони викладачів. Як казав один
викладача з факультету: “Студенти на бакалавраті нічого не знають,
студенти-магістри не знають трохи менше ”
Великою є різниця у відношенні студентів до навчання. На бакалавраті
студенти вчаться, ходять на пари до тих пір поки їм це не набридне, а
зазвичай викладачі дуже слідкують за відвідуванням. Студенти ще не
діляться на різні ланки по відношенню до навчання, всі вчаться бо того
вимагає система. Лише на магістратурі стає видно хто і заради чого вчиться,
тобто відбувається така собі диференціація.
Магістратура є складнішою у науковому плані, бо вже не викладаються
основи предметів, а йде якісне поглиблення та детальніше вивчення вже
раніше пройденого матеріалу
На бакалавраті вчать “ремеслу”, на магістратурі вчать “мистецтву”
майбутнього фаху.
Тепер розглянемо життя і дію принципів, що були мною
запропоновані, на прикладі механіко-математичного факультету і почнемо на
сам перед зі спільних рис.
на обох освітньо-кваліфікаційних рівнях планування робочого процесу має,
нажаль, характер, що схожий на стихійний. Декілька перших тижнів
відсутній єдиний розклад, а іноді буває, що одному викладачу ставлять дві
різні пари на один і той же час але в інших аудиторіях. Розклад сесії стає
відомий за два, три тижні до самої сесії, дата початку сесії є дуже
нестабільною. Крім описаного вище на обох освітніх рівнях інколи не було
грамотного планування здач заліків та контрольних, і їх доводилось здавати у
вільний від навчання час.
Досить часто і на магістратурі і на бакалавраті відсутні методичні матеріали
для вивчення теорії та виконання лабораторних робіт. З деяких предметі
методичні матеріали для теорії взагалі відсутні, а є лише велика гора
підручників з матеріалом, що є не завжди підходящим для студента, бо
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підручники безнадійно застаріли. Стоїть відмітити, що матеріали для
виконання практичних робіт, саме на бакалавраті, перебувають на досить
високому рівні. Нажаль на магістратурі майже кожен предмет є
вузькоспеціалізованим і достатньо важко написати єдиний підручник,
методичний матеріал, що постійно буде в нагоді не лише студента але і
викладачу.
На механіко-математичному університеті викладацький склад кафедри, за
період мого навчання на бакалавраті та магістратурі майже не змінився.
Ситуація з вимогами дуже різна. На останньому етапі навчання, задля
отримання базової вищої освіти, вимоги до студентів дещо послаблені, хоча
на першому курсі вимоги є трохи завищеними і студенти втрачають
мотивацію до навчання.
Як показує практика, не всі знання, що передаються студентам є корисні.
Корисними є лише нові знання але якщо вони викладаються лише перший
раз. З мого досвіду можу сказати, що всі чотири курси бакалаврату були
корисними. З магістратурою трохи не так вже. Досить багато курсів які
повторювались на 40-60% з попередніми, і це лише курси зі спеціальності.
Гуманітарні курси, бувало, викладаються другий раз але вже під іншою
назвою.
Як показує практика не завжди навіть викладачі зацікавлені у викладанні
деяких предметів, не кажучи вже і про студентів. Наведу приклад: на
бакалавраті були дві різні групи, група А та В, студенти групи А вчили
теорію випадкових процесів та теорію ймовірності. Студенти групи В
вивчали математичні абстракції з зовсім іншої сфери математики. На
магістратурі групу А та В перемішали. Тепер всі вчать випадкові процеси.
Половині студентам не цікаво вчити те, що вони і так знають, інша половини
не розуміє, що саме вивчається на парах.
Розглянемо тепер різні аспекти освітніх рівнів детальніше на “живому
прикладі”
Скажу прямо, що самостійної роботи однаково майже немає ніколи.
Специфіка в тому, що молоді уми, що приходять зі школи зовсім не готові до
університетської системи, особливо якщо вчаться на механікоматематичному факультеті. Самостійно вивчати та обробляти інформацію
студенти навчаються вже під кінець навчання.
На магістратурі викладачі вже не ставляться до студентів як до дітей і тому
відсутній жорсткий контроль за виконанням домашніх робіт та
відвідуваністю. Чому? Бо, напевно, існує сесії, на якій кожен студент покаже
свої знання та здібності.
Велика частина студентів відвідує пари, бо цього вимагає система або у
студента є страх перед складанням сесії. Також велика кількість студентів
вчаться не на себе, а на стипендію. В таких випадках втрачається сутність
освіти, студенти прагнуть не знань, а добрих оцінок.
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Велика кількість складних предметів майже не застосовні у реальному житті
і є занадто теоретичними, тому не викликають цікавості зі сторони студентів.
Більш того зазвичай саме цьому і викладачам не цікаво викладати свій
предмет. В таких випадках ефективність перебуває на нульовому рівні, бо
студенти не хочуть, а викладачі не здатні. У цей час майже всі студенти
замислюються над питанням: “Нащо навчатися?”. Тому майже всі взагалі
вчаться лише не сесії, половина шукає роботу і досить часто не по
спеціальності.
Як показує досвід зацікавити студента можуть лише молоді викладачі, яких
не торкнулась бюрократична машина радянської системи. Вони прекрасно
розуміють студентів, та намагаються не викладати студентам занадто
важкою теорією, при цьому викладаючи майже ідеально практичні заняття.
Навчання на механіко-математичному факультеті не вчить розв’язуванню
реальних задач, що виникають з моєї спеціальності. Наприклад роботодавець
вимагає швидкого розрахунку резервів по всьому страховому портфелі.
Максимум що робилось на парах так це розрахунок одного звичайного
резерву по одному договору застарілим способом за допомогою ручки та
паперу. Варто сказати, науково-технічний прогрес майже не торкнувся
факультету.
На превеликий жаль університет не надає доступ студента до такого
потужного засобу математичного та статистичного програмування як
WOLFRAM MATHEMATICA або STATISTICA. Курс з цих програм був,
лабораторні роботи були, екзамен були. Ліцензійного програмного
забезпечення не було, доводилось порушувати низьку законів за для
отримання хоча б якоїсь піратської версії програми.
Проблеми є але чим вони викликані? Необхідно визначити причини!
Першою проблемою є проблема фінансування вищої освіти в цілому.
Останнім часом пішла мода за рахунок студентів латати діри у бюджеті
країни. Частими стали довгі зимові канікули та навчання у суботу. За п’ять
цілих років навчання чотири семестри були з шістьма робочими неділями.
Все це викликано проблемою опалювального сезону.
Варто зазначити, що на даний момент, у зв’язку із великими економічними
проблемами, велика частина студентів вимушена займатися не отриманням
знань, а роботою задля фізичного існування, бо стипендії катастрофічно не
вистачає. Ясна річ що ніхто з молоді не зацікавлений у науковій роботі.
Наявність документу про повну вищу освіта є необхідним для отримання
майже кожної роботи. Лише деякі роботодавці потребують спеціальної вищої
освіти, наприклад страховим компаніям необхідна людина з дипломом в
якому написано “актуарна математика”. Отже більшості студентам необхідна
лише сам факт отримання диплому.
Матеріальне і технічне забезпечення перебувають майже на нульовому рівні.
Студенти вимушені механічно записувати лекції не вникаючи у матеріал,
наявність конспекту є обов’язковим. У світовій практиці такої
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номенклатурно-бюрократичної вимоги давно позбавилися, бо якість освіти
визначається не кількістю переписаних зошитів та паперів, а глибиною і
шириною знань, що засвоїв студент.
Всі ці проблеми є лише привидами економічної ситуації університету
та України в цілому. Але можна подати деякі ідеї, що допоможуть вирішити
описані вище проблеми.
1. Покращити фінансовий стан країни. Це розв’яже багато проблем, зокрема
технічну складову освітнього процесу, змінить пріоритет науки перед
фінансової складової, підготовленість викладачів, дозволить студенту
обирати предмети та викладачів, оскільки можна буде розширити персонал
кафедр, але реалізація цього не є можливою у найближчий час;
2. Необхідно провести курси підвищення професійної та педагогічної
майстерності. Дані курси допоможуть навіть самим викладачам зрозуміти
краще предмет, так як його правильно викладати щоб зацікавити студентів.
3. Підвищення та покращення системи студентського самоврядування.
Необхідно більше залучати студентів до планування та організації наукового
процесу в університеті. Всі предмети, що мають вчити студенти, вибрані
лише деканатом та правлінням факультету. Студенти добровільно-примусово
вчать ті предмети, що диктуються умовами керівництва.
Висновки. Отже, підведемо підсумки. В даній роботі були розглянуто
питання організації освітнього процесу, спільні та відмінні особливості його
провадження в бакалавраті та магістратурі на прикладі механікоматематичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, яскраво виділено диференціацію між даними освітніми
рівнями, висвітлено основні проблеми та запропоновано кілька шляхів їх
вирішення. Дана робота мала на меті охопити деякі проблеми організації
освітнього процесу на конкретному факультет. Дана проблема є дуже
актуальною, бо таке становище освітньої системи ставить під питання саме
існування та доцільність освітньої системи.
Варто сказати, що університету важливо переймати закордонний
досвід, не залишаючись на залишках радянської системи.
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Михалевич Наталія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Анотація. В статті вводиться поняття педагогічної майстерності,
розглядаються чинники які впливають на її формування, та рекомендовані
шляхи формування педагогічної майстерності.
Ключові слова: педагогічна майстерність, критерії педагогічної
майстерності, компоненти формування педагогічної майстерності та
професіоналізму, завдання кадрової політики.
Актуальність. Зараз в умовах глобалізації та трансформації суспільства
актуальною постає проблема формування сучасного викладача вищого
навчального закладу, який відповідав би запитам і вимогам цього
суспільства.
Мета: ознайомитися з поняттям педагогічної майстерності та визначити
основні шляхи її формування.
Виклад основного матеріалу.Педагогічна майстерність — вияв високого
рівня педагогічної діяльності.
Як наукова проблема, вона постала у XIX ст. Дослідники педагогіки
тлумачать її як найвищий рівень педагогічної діяльності, який виявляється в
тому, що у відведений час педагог досягає оптимальних наслідків, «синтез
наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих якостей
учителя», комплекс властивостей особистості педагога, що забезпечує
високий рівень самоорганізації педагогічної діяльності.Ґрунтується на
високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі та педагогічному
досвіді. Розглядається як вияв власного «Я» у професії, як самореалізація
особистості вчителя в педагогічній діяльності, тому визначається як вища,
творча його активність, що передбачає доцільне використання методів і
засобів педагогічного взаємовпливу в кожній ситуації навчання та виховання.
Така доцільність є результатом засвоєння системи знань і уявлень про закони
навчання, технології розвитку дитини, а також індивідуальні особливості
педагога, його спрямованість, здібності та психофізичні дані.
Критеріями педагогічної майстерності є гуманність, науковість,
педагогічна
доцільність,
оптимальний характер,
результативність,
демократичність, творчість (оригінальність).
Є кілька підходів щодо визначення педагогічної майстерності. О. І.
Щербаков розуміє педагогічну майстерність як синтез наукових знань, умінь
і навичок методичного мистецтва й особистих якостей педагога. Ш. О.
Амонашвілі не дає чіткої дефініції педагогічної майстерності, але називає її
основні риси: «Бути майстром педагогічної справи – це означає мати вихідну
позицію...яка є особистісно-гуманною;...це яскрава особистість, мудра,
чуйна, доброзичлива і принципова людина;...це першо-дослідник
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теоретичних рекомендацій, який може їх переконливо довести або
спростувати....Його творчість може збагатити педагогічну науку і практику
новими висновками, дати початок новим ідеям і підходам».
У Європі під педагогічною майстерністю мається на увазі практичне
розгортання і втілення вчителем у професійну діяльність сукупності
інтелектуальних, психологічних і духовних якостей. Майстерність учителя
прирівнюється до майстерності робітника або ремісника, майстра або митця.
Зовні майстерність педагога – це вирішення різноманітних
педагогічних завдань, успішна організація навчально-виховного процесу й
отримання відповідних результатів, але її сутність полягає в певних
професійних і особистісних якостях, які породжують цю діяльність і
забезпечують її ефективність. «...Важливими професійними якостями
педагога
ми
повинні
визнати
працелюбність,
працездатність,
дисциплінованість, відповідальність, уміння поставити мету, вибрати шляхи
її досягнення, організованість, наполегливість, систематичне і планомірне
підвищення свого професійного рівня, прагнення постійно підвищувати
якість своєї праці тощо».
На думку І. П. Підласого, до особистісних якостей педагога належать
«...людяність, терпеливість, порядність, чесність, відповідальність,
справедливість, обов'язковість, об'єктивність, щедрість, доброта, висока
моральність, оптимізм, емоційна врівноваженість, потреба в спілкуванні,
інтерес до життя вихованців, доброзичливість, самокритичність,
дружелюбність,
скромність,
достойність,
патріотизм,
релігійність,
принциповість, чуйність, емоційна культура і багато інших».
Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що
забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності на
рефлексивній основі».
На думку І. П. Підласого, майстерність учителя проявляється в уміннях
організовувати навчальний процес, активізувати учнів, розвивати їхні
здібності, самостійність, допитливість, ефективно проводити виховну роботу,
формувати в учнів високу моральність, почуття патріотизму, працелюбність,
викликати позитивні емоційні почуття в самому процесі учіння. «Сутність
педагогічної майстерності – це своєрідний сплав особистої культури, знань і
кругозору вчителя, його всебічної теоретичної підготовки з досконалим
володінням прийомами навчання і виховання, педагогічною технікою і
передовим досвідом».
Ще в кінці минулого століття в світі прийшли до консенсусу відносно
того, що будь-якому суспільству необхідний оновлений процес освіти для
вирішення завдань ХХІ століття, пов'язаних з забезпеченням інтелектуальної
незалежності, виробництвом і просуненням нових знань, підготовкою і
формуванням відповідальних і освічених громадян і високо кваліфікованих
спеціалістів, без яких не можливий ні економічний, ні соціальний, ні
культурний, ні політичний прогрес. Оскільки суспільство все більше і більше
потребує знань, освіта , особливо вища виступає в якості основних
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компонентів культурного соціально-економічного і екологічного стійкого
розвитку людства. Тому розвиток освіти у більшості країн світу віднесено до
найважливіших національних пріоритетів. В Україні також відбувається
становлення нової системи освіти , орієнтованої на входження у світовий
освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в
педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Нова соціальноекономічна ситуація в нашій країні призвела до того, що перед вищою
школою було поставлено нові цілі і завдання, основним напрямом діяльності
вищої школи на даний момент має стати задоволення потреб особистості в
знаннях які б дозволяли адаптуватися в сучасному швидкоплинному світі. А
це насамперед вимагає належного кадрового супроводу , впровадження
науково-обгрунтованої підготовки викладацьких кадрів для вищої школи.
Пріоритетна увага при формуванні вищої освіти в Україні має надаватися
підготовці нової генерації науково-педагогічних кадрів – національної еліти,
здатної трансформувати в собі нову освітньо-світоглядну парадигму
національно-державного творення , гуманістичного вознесіння самоцінності
особистості вихованця.
Наука і освіта сьогодні відносяться до тих соціальних інститутів
суспільства, яких вага високопрофесійної інтелектуальної праці надзвичайно
велика і де професійна якість наукових і педагогічних кадрів має вирішальне
значення. Викладачі вузів виступають однією з основних професіональних
груп, на яку суспільство покладає дві, надзвичайно важливі і взаємопов'язані
задачі:
1. збереження, примноження і трансляція культурного і науковотехнічного здобутку суспільства і цивілізації в цілому.;
2. соціалізація особистості на відповідальному етапі її формування,
пов'язаної з отриманням професійної підготовки, яка вимагає вищого
професійного рівня.
Сучасні умови розвитку суспільства заклали нові вимоги до спеціалістів,
яких почали більш спрямовано готувати за різними інтегрованими
програмами. Це вимагало від викладацького корпусу серйозних
трансформацій. Досить гостро постали питання якими знаннями і навичками
повинні володіти вузівські викладачі, щоб навчитися на практиці
використовувати отримані знання? Як організувати підготовку професіоналів
в умовах , коли неможливо передбачити еволюцію професійної діяльності ?
Отже, зараз в умовах глобалізації та трансформації суспільства
актуальною постає проблема формування сучасного викладача вищого
навчального закладу, який відповідав би запитам і вимогам цього суспільства
.Питання якою має бути психолого–педагогічна модель викладача вищого
навчального закладу залишається відкритим і потребує ґрунтовної відповіді.
На формування педагогічної майстерності та високого рівня
професіоналізму викладача вищого навчального закладу впливають різні
чинники. В першу чергу це державна кадрова політика, яка в цій сфері
повинна нести довготривалий і послідовний характер, приймати радикальні
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міри, направлені на збереження існуючого кадрового потенціалу і створення
умов для формування і зміцнення нового. Завдання кадрової політики мають
включати наступне :
а)максимальне врахування і сприяння розвитку інтеграційних тенденцій в
сфері науки і освіти. Створення єдиного освітнього простору і максимально
сприятливих умов для реального входження в європейський освітній простір;
б)сприяння передачі культурних традицій, науково-методичного досвіду і
професійної компетентності від одного викладацького покоління до іншого;
в)бережливе ставлення до старого покоління професорськовикладацького складу, максимальну підтримку його професійної активності;
г)активізацію і якісне перетворення інноваційних здібностей і
можливостей вузівського викладацького корпусу;
д)створення соціально-економічних і організаційно-психологічних
передумов для укріплення зв'язків системи вищої освіти зі своїми
випускниками;
е)створення сприятливих умов для залучення на роботу у вузи здібної,
талановитої, обдарованої молоді, яка має нахил до педагогічної діяльності;
є)дотримання відповідних пропорцій між дослідницькою і викладацькою
діяльністю;
ж)дотримання прав автономії освітніх закладів у вирішенні своїх
кадрових питань. При цьому забезпечуючи рівні правові умови для
викладачів навчальних закладів усіх форм власності.
Наступний впливовий чинник, який є особливо важливим у формуванні
фахівця – це навчально-виховний процес, який зі студентської лави формує
спеціалістів. На успішне втілення принципів гуманізації навчальновиховного процесу у вищій школі має бути спрямовано психологічну
підготовку студентів. Для цього, в процес навчання окрім обов'язкових
курсів психології, слід включити для різних спеціальностей різні спецкурси:
"Психологія ділових взаємовідносин", „Інженерна психологія", „Психологія
творчої діяльності" та інші.
При організації навчання майбутніх викладачів у магістратурі та
аспірантурі, для підвищення їх психолого-педагогічних знань можна
запропонувати такі спецкурси: „Педагогіка вищої школи", „Психологія вищої
школи", "Основи професіоналізму й педагогічної майстерності викладача
вищої школи", „Методологія і методи педагогічних досліджень", Організація
управління навчальним процесом у ВНЗ" та інші.[3]
Ґрунтовні знання з педагогіки та психології є запорукою ефективної
організації викладачем особистісно-орієнтованого навчального процесу. Ці
знання сприятимуть виробленню у викладача таких необхідно важливих рис
як доброзичливість, повага до молодих людей, до їхнього прагнення
навчатися, уважне ставлення до їхньої ініціативи, тактовність у спілкуванні,
послідовна і постійна вимогливість, терплячість до помилок, готовність
допомогти та інші. Психологічні знання допомагають викладачеві виробити
позитивну „Я-концепцію", створити комфортні умови саморозвитку та
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розвитку особистості кожного окремого студента. Педагогічні знання
сприяють оптимізації навчально-виховного процесу, допомагають фахівцю
знайти і підібрати прогресивну педагогічну технологію, надати освіті
випереджального характеру, тобто націлити її на майбутнє, на розв'язання
проблем нового століття, розвиток творчих здібностей учнів. формування у
них нового способу мислення та дій.[5]
Психолого-педагогічні знання допомагають спеціалісту подолати
психологічний бар'єр до нового, інноваційного; розвивають вміння
проектувати свою діяльність; структурувати соціально-культурний досвід на
рівні знань, норм, цінностей; навчають педагогічному спілкуванню. Основою
педагогічного спілкування є педагогічний діалог. Щоб зробити діалог
ефективним викладачу необхідно оволодіти такими вміннями:
а)ставити мету спілкування і добиватися її досягнення шляхом
аргументації на основі конкретних фактів, різних видів наочності;
б)формулювати систему питань до співбесідника;
в)аналізувати відповіді співбесідника і будувати подальший діалог з ним,
враховуючи його знання, настрій та практичний досвід у використанні
варіативності ситуацій;
г)добиватися взаєморозуміння у спілкуванні, реагувати на правомірність
аргументів та форму висловлення співбесідника;
д)підтримувати невербальний контакт із співбесідником, відчувати його
психологічний стан, орієнтуючись на зовнішні ознаки.
Впровадження в практику професійно-педагогічної освіти нових
технологій неможливе без ретельної підготовки генерації викладачів з новою
педагогічною свідомістю. Опанування новітніх педагогічних технологій,
побудованих на діалогічному підході передбачає суттєві зміни в організації
навчально-виховного процесу. Слід поширити арсенал організаційних форм
проведення занять, упершу чергу неформальних, в яких діалогічний метод
стає домінуючим. В першу чергу, повної сили слід надати диспутам,
співбесідам,
самоаналізу,
„мозковим
атакам",
моделюванню,
конструюванню, захисту творчих проектів, проблемним та ситуаційним
завданням, дидактичному театру, навчанню пошуку альтернативних рішень.
Організація роботи передбачає варіативність змісту навчання, певний ступінь
його вибору студентом. Тому діалогічний підхід у широкому розумінні дає
плідні результати у системі професійної підготовки викладачів.
Не можна не врахувати ще один важливий чинник, який є особливо
актуальним у формуванні сучасного викладача вузу – це фахові знання.
Кожен педагог має володіти системою знань зі спеціальності. Важливим є те,
що він має постійно оновлювати свої знання, займатися самоосвітою.
Самоосвіта має включати такі аспекти як: читання літератури з фаху;
слідкування за теле і радіо передачами та новинами; робота з електронними
джерелами інформації, зокрема робота в Інтернеті. В іншому випадку, в час
коли студенти також мають доступ до всіх цих інформаційних джерел,
викладач втратить свій авторитет в очах студентів в разі своєї необізнаності.
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А також викладач має бути всесторонньо розвиненою особистістю і окрім
фахової інформації йому необхідно цікавитися процесами, які відбуваються в
сучасному суспільстві та світі, розвивати творчі, етичні та естетичні смаки .
Отже, основними компонентами формування педагогічної майстерності
та професіоналізму є:
1. державна кадрова політика;
2. навчально-виховний процес;
3. педагогічні знання;
4. психологічні знання;
5. фахові знання;
6. всебічний розвиток .
І лише при наявності всіх цих компонентів можна говорити про
викладача – професіонала, майстра своєї справи.
Висновки.Зараз, в період світової глобалізації та трансформації
суспільства відбувається переоцінка всіх сфер діяльності взагалі і системи
освіти зокрема. В умовах блискавичних змін, інформатизації та
комп'ютеризації суспільно-життєвого процесу перед вищою освітою постає
ряд нових завдань, переглядається освітня парадигма. Від вищої школи
вимагається задоволення потреб особистості в таких знаннях і такій
інформації, які б дозволяли швидко адаптуватися в сучасній ситуації, яка
змінюється з кожним днем.
Ознайомившись із багатьма джерелами та проаналізувавши їх можна
змалювати психолого-педагогічну модель сучасного викладача вузу. Згідно з
цією моделлю сучасний викладач має володіти певними особистісними
якостями, соціально-психологічними рисами, педагогічними рисами і
педагогічними здібностями, серед них такі:
а)загально - громадянські риси;
б)морально – психологічні якості;
в)науково-педагогічні та індивідуально-психологічні особливості;
г)професійно-педагогічні здібності.
Згідно з сучасною парадигмою вищої освіти існує об'єктивна потреба в
спеціальній підготовці викладацьких кадрів. Великої уваги слід приділяти
підготовці та перепідготовці викладачів, для цього розробляти методологію,
теорію та здійснювати практику з обов'язковим включенням технічних,
технологічних і людських знань в області педагогіки, психології та в інших
сферах.
Сукупність таких компонентів як педагогічні, психологічні, фахові,
різносторонні знання, вміння та навички, а також підтримка з боку
керівництва та держави є запорукою професійного росту та формування
педагогічної майстерності викладача.
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МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті розглянуте питання побудови моделі ідеального викладача,
підходи до визначення якостей, що він повинен або не повинен мати.
Наведено кілька прикладів опитувань, що мали на меті побудову саме цієї
моделі, після чого розглянуто ряд пунктів, та побудовано модель по ним. В
кінці роботи містяться короткі висновки.
Ключові слова: викладач ВНЗ, якості викладача, педагогічна
майстерність, особистість викладача.
В статье рассмотрен вопрос построения модели идеального
преподавателя, подходы к определению качеств, которые он должен или не
должен иметь. Показано несколько примеров опросов, которые проводились
с целью построения этой модели, после чего рассмотрен ряд пунктов, по
которым модель была построена. В конце работы имеются короткие
выводы.
Ключевые слова: преподаватель ВУЗа, качества преподавателя,
педагогическое мастерство, личность преподавателя.
In this article, the perfect lecturer model building, as well as the approaches
to define qualities that he has to or does not have to have were considered. Some
interviews aiming to build this model are shown, and the list of the paragraphs,
which were used to build an example of the model, is considered. The end of the
work contains short conclusions.
Key words: college lecturer, lecturer qualities, pedagogical skills, lecturer
personality.
1. Актуальність роботи.
Культура не може існувати без Образа Людини. А яким має бути образ
того, хто формує цю людину? Яким має бути образ ідеального Вчителя?
(невідомий автор)
Передача знань вже давно є невід’ємною складовою людського
існування, і можна цілком справедливо вважати професію передачі знань
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одною з найбільш поважних та відповідальних. В наш час людство знає
неймовірно багато (звісно, відносно попередніх століть, а не у абсолютних
величинах), і для подальшого розвитку людина повинна встигнути стати
професіоналом своєї справи, після чого витратити ще більше часу та зусиль
задля того, щоб винайти щось нове. В таких умовах, підвищеної актуальності
набувають питання подачі та передачі цих знань, продуктивності навчання,
свідомого вибору сфери діяльності. Складності додає те, що затребуваність
цих сфер діяльності змінюється дуже швидко, як і необхідний мінімум для
кожної сфери. Хорошим прикладом є програмування за останні 10 років. У
2005 для виконання поточних завдань достатньо було знати кілька базових
алгоритмів, але це мало кому було потрібно. У 2011 необхідних мінімум
збільшився, запланованих проектів було безліч і люди отримували непогані
гроші за їх виконання, а зараз потрібно бути справжнім професіоналом, щоб
на ринку праці виграти конкуренцію у мільйонів програмістів, що з’явилися
за останні 5 років. В таких умовах легко погодитися, що питання
продуктивної підготовки кваліфікованих кадрів є одним з найбільш
актуальних. Це питання, в свою чергу, призводить до наступного: яким має
бути ідеальний викладач, відповідальний за підготовку цих кадрів? Саме
останньому і присвячена ця робота.
2. Підходи до побудови моделі.
Будемо розглядати модель як деякий набір параметрів та якостей, що
був би оптимальним для викладача ВНЗ. Але які параметри вважати більш
важливими, а які менш? Як і в будь-якій моделі, важливість факторів
(параметрів) визначається впливом цих факторів, тобто, якщо простіше, –
кількістю студентів, для яких ці фактори мають значення. Якщо 50%
студентів висловлюються, що їм приємно бачити викладача у костюмі – це
важливий фактор навіть при тому, що кожному другому байдуже, як
виглядає викладач. В той же час, є ціла низка деталей щодо викладача, що не
можуть бути фактором у моделі, хоч є і цілком важливими для доволі малої
кількості студентів, наприклад, національність викладача (звісно, за
однакового рівня володіння мовою, якою викладається дисципліна).
Таким чином можна прийти до висновку, що при побудові моделі слід
враховувати ті фактори, що є важливими для достатньо великої кількості
студентів, до того ж, ідеальною модель буде тоді, коли значення цього
параметра буде співпадати з думкою більшості. Також варто зауважити, що
можна говорити лише про ідеальність моделі, а не про ідеальність викладача,
адже, очевидно, жоден викладач не може влаштувати всіх.
3. Декілька опитувань та їх результати.
На жаль, з метою спрощення проведення опитувань був заданий
звичайний ряд питань замість того, щоб дати висловитися щодо моделі
ідеального викладача, проте з боку аналізу отриманих результатів цей метод
є значно раціональнішим.
Це дослідження проводилося на базі Хакасського державного
університету ім. Н. Ф. Катанова. В анкетуванні приймали участь студенти
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різних спеціальностей, серед них і педагогічної. Загалом в анкетуванні
прийняло участь 169 студентів з 13 різних груп [1]. Далі наведено деякі з
результатів цього опитування.
- Ідеальний викладач – це
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Жінка

12%
9%
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-
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-
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(молодші курси) (молодші курси)
(старші курси)
(старші курси)
72%
28%
61%
39%
Викладач має бути
Більше
Більше
Більше другом
Більше другом
наставником
наставником
(молодші курси)
(старші курси)
(молодші курси)
(старші курси)
52%
48%
33%
67%
Цікавий підхід обрав «Финансовый университет при правительстве РФ».
Там опитування мало на меті не так моделювання ідеального викладача, як
виставлення оцінок викладачам різних факультетів. До того ж їх масштаб
доволі великий, 328 навчальних груп та 12 факультетів. Результати їх
опитування є у вільному доступі [2]. Серед їх висновків можна виділити
більш високі оцінки педагогів, що доброзичливо ставляться до студентів,
підтримують інтерес до предмета та стимулюють самостійне навчання.
Також, вони рекомендують викладачам освоєння нових методичних
прийомів, форм проведення занять та розвиток персональних якостей
Власна модель.
Параметри, розглянуті тут були обрані якщо виконується хоча б одна з
двох причин:
Цей параметр важливий власне для мене.
Цей параметр є важливим для великої кількості людей, тож його варто
проаналізувати.
Причиною цьому є те, що не розглядаючи деякі розповсюджені фактори
модель буде здаватися неповною, а не розглядаючи власні ця модель буде
надто абстрактною.
Вміння зацікавити
студентів

-

Байдуже

Мати широкі погляди,
загальну культуру
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Також варто зауважити, що модель буде дуже суб’єктивна, адже навіть
те, що я навчаюся на шостому курсі ВНЗ вплинуло на неї.
1) Зовнішність.
Питання зовнішнього вигляду постає у багатьох мало не найпершим,
коли мова заходить про модель ідеального викладача, адже у будь-яких
стосунках зустрічають по одежі, в тому числі і в стосунках викладача та
студентів. Кожен погодиться, що слухати цікаву тему, серйозно ставитися до
неї, розбиратися та бачити у ній свою кар’єру доволі важно, якщо про неї
розповідає людина, одягнена у майку та шорти. Частково, це також показує
підхід до роботи, але ця сторона неохайного вигляду буде згадана пізніше.
Також, не надто допомагає у навчанні бачити викладача, що не доглядає за
собою, адже це навіть на підсвідомому рівні заважає сприйманню серйозної
інформації від цієї людини. Цілком очевидно, що неохайний вигляд,
абсолютно вільна форма одягу та недогляд за своїм зовнішнім виглядом
неприпустимі для викладача ВНЗ.
З іншого боку, важко зрозуміти і іншу радикальну позицію щодо цього
питання. Багато науковців, що займалися цим питанням (доволі добре тема
розкрита у роботі Щекина Г. В. [3]) вважали, що зовнішній вигляд є мало не
найголовнішим фактором ідеального викладача, але яким чином відсутність
краватки (або присутність макіяжу у жінок) заважає сприйняттю інформації?
Так, деякі викладачі притримуються виключно ділової форми одягу, це дещо
додає охайності, і, дехто навіть каже, допомагає у навчанні, але допоки немає
чітких вимог щодо зовнішнього вигляду учнів, важко виставляти їх до
викладачів. Тим паче, коли ці вимоги намагаються висувати учні. До того ж,
усі ми люди, в кожного бувають хвороби, погані дні, коли важко помітити
власну неголеність або просто пом’ята сорочка після громадського
транспорту. А коли під час літнього семестру студенти вимагають ділової
форми одягу, при цьому відвідуючи заняття мало не в купальних костюмах –
це виглядає негарно і дещо невиховано.
На мою власну думку, мінімальні вимоги щодо зовнішнього вигляду
викладача не мають бути високими. Якщо ця людина поважає себе, своїх
студентів та оточуючих – вона і без вимог та правил буде себе доглядати. По
досягненню якогось невеликого рівня охайності хоча б до того, щоб
зовнішній вигляд викладача не привертав уваги (у поганому сенсі) я не
вважаю, що він має відчутній вплив на навчальний процес.
2) Знання, досвідченість.
Важко уявити собі модель ідеального викладача, що не є достатньо
освіченим для викладання свого предмету, тому тут я б зупинився виключно
на кількох деталях.
По-перше, знання власного предмету. Кожного разу, як викладач при
доведенні теореми чи розв’язанні задачі звертається до листочка (в наші часи
це частіше планшет), десь там в аудиторії лунає обурливе «як він (вона) може
вимагати від нас писати це напам’ять, якщо сам цього не пам’ятає?!». Я
радикально с цим не згоден. Людина не може пам’ятати все. Більш того, коли
126

це і не є необхідним. Знати свій предмет ще не означає пам’ятати кожен
символ кожного рядка кожної сторінки кожного підручника. Набагато
важливіше знати, де подивитися доведення цієї теореми, де добре описаний
цей метод розв’язання таких задач тощо. Якщо викладач підготувався до
лекції і прийшов з листочком – це, навпаки, добре, адже підхід до роботи це,
на мою думку, надзвичайно важливо. Звісно, мова йде про план лекції та
(або) певні нотатки, а не про читання з листочка. Останні викладачі не будуть
розглядатися в цій моделі. До знання свого предмету також входить і
розуміння матеріалу, що викладається, адже хороший, а, тим паче, ідеальний
викладач повинен вміти пояснити незрозумілі моменти, яких під час будьякого якісного навчання буде чимало.
По-друге, знання попередніх предметів. У багатьох спеціальностях
(здебільшого, у природничих) предмети йдуть не лише з наростанням
складності, а й базуються одне на одному. Так, більшість викладачів знають,
що відбувається в їх теоремах та задачах, але бувають випадки, коли не
вистачає деякого базису, особливо тоді, коли попередній предмет з цієї ланки
був складним та незрозумілим. Формально, викладач курсу А має право
розраховувати на те, що студенти ознайомлені з програмою курсу Б, адже
курс Б був прочитаний виключно для розуміння курсу А, і такої деталізації,
яку містить курс Б, не потребує жодна професія, проте для пристойного
засвоєння курсу А необхідно дещо згадати, і це чудово, коли викладач може,
хоч і не повинен, розповісти деталі з попередніх предметів та дати деякі
означення і роз’яснення.
По-третє, розуміння місця свого предмету в цьому світі. Важко тримати
увагу та зацікавленість аудиторії, розповідаючи про абстрактні теореми, що
існують для доведення інших теорем, що існують для доведення інших
теорем. Розв’язання задач стає значно легшим та швидшим, якщо має на меті
щось більше, ніж розв’язання задач. Одна з найбільших проблем майже будьякої роботи в наші часи – неможливість бачити результат, і продуктивність
навчання (що є роботою для студентів) буде зовсім іншою, якщо викладач
буде показувати студентам яким може бути результат їх роботи. Це не
входить в обов’язки викладача, але це, я певен, входить в обов’язки
ідеального викладача.
3) Підхід до роботи.
Підхід до роботи я вважаю головною складовою у будь-якій професії, і
викладач – не виключення. Ставлення людини до своєї роботи, разом із
знаннями в цій області, робить людину професіоналом, а ідеальний викладач,
безперечно, має бути професіоналом.
Правильній підхід до роботи це, насамперед, повага до своєї роботи та
до тих, хто приймає в ній участь. А людина, що поважає свою роботу і
ставиться до неї серйозно ніколи не дозволить собі прийти у безглуздому
одязі, або прийти непідготовленою до виконання роботи (проведення занять),
або регулярно запізнюватися. У випадку з викладачем, на мою думку, саме
повага до своєї справи може передатися учням, надихнути та підняти
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мотивацію, а не любов, як багато хто вважає. Жоден вчитель не зможе, та і не
зобов’язаний любити учнів, адже які шанси (насправді, доволі малі), що одна
людина полюбить близько 25 інших, навмання обраних людей? Більш того,
хіба необхідно любити роботу, щоб якісно її виконувати? Я вважаю, що для
професіонала це не обов’язково.
Саме взаємоповага між викладачем та студентами така необхідна для
продуктивної співпраці та передачі знань, адже як взагалі можна щось
перейняти у людини, яку не поважаєш? Звісно, встановлення взаємоповаги
ще не є достатньою умовою, але я готовий назвати це умовою необхідною.
Також, підхід до роботи визначає і стосунки викладача зі студентами,
але це питання заслуговує на окремий огляд.
4) Розв’язання організаційних питань.
Коли предмет має чітко окреслені межі, стійку програму та достатньо
часу для опрацювання, все, що потрібно зробити викладачу – анонсувати
основні модулі та запланувати контрольні роботи на ці теми заздалегідь.
Дещо іншою стає ситуація, коли програма курсу постійно змінюється, або
перетинається з програмами інших курсів, або реально виділеного часу
вистачить лише на декілька обраних тем.
Спершу хотілося б зупинитися на схожих предметах, що викладаються
протягом навчання. Якщо в деяких предметах міститься короткий вступ, в
якому згадуються попередні предмети з цієї області – це чудово, але коли
деякі предмети містять однакові теми, та ще й викладаються паралельно, це
може призвести лише до втраченого часу та плутанини під час складання
іспитів, адже вимоги у різних педагогів будуть, ймовірніше за все, різними.
Такі питання повинен розв’язувати деканат з викладачами ще під час
планування курсів, проте інколи, такого не уникнути, і вирішення цієї
проблеми стає завданням викладача. Тут головне – запобігти повторенню
цілих тем. Цього можна досягнути ознайомленням студентів з планами
модулів, або написанням методичних вказівок, що охоплюють весь курс.
Навіть у звичайних умовах набагато зручніше працювати, знаючи майбутні
теми та повну схему опрацювання предмету, а в деяких умовах це є мало не
необхідним.
Не менш серйозною проблемою може бути брак часу на опрацювання
предмету. Ця ситуація також постає не завжди, та викладач повинен вміти з
нею впоратися. Але, відпрацьовуючи практичні навички, можна недостатньо
глибоко ознайомитися з теорією, та, в той же час, розглядаючи теореми,
можна втратити можливість продемонструвати, навіщо вони були потрібні.
Тут важливо визначити, які з тем більш цікаві та знайомі студентам, а які
менше, і виділяти час на опрацювання кожної відповідно до отриманих
даних. Я вважаю, що ідеальний викладач не може обійтися без анотацій
матеріалу та співпраці зі студентами.
5) Викладання матеріалу.
Окрім наявності знань, яку було розглянуто у пункті 3), хороший
викладач має розуміти, що ці знання треба вміти передати студентам. Тут
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хотілося б звернути увагу на два моменти: власне риторика педагога та його
психологічні навички.
Вміння розмовляти та висловлювати свої думки і позиції є доволі
корисним у будь-якій сфері діяльності, але у педагогіці воно є просто
незамінним. Є викладачі, які являються чудовими науковцями і експертами у
своїх сферах, здатні роз’яснити величезну кількість матеріалу та розв’язати
усі задачі у світі, але інколи, монотонна вимова може вбити усі ці переваги
ще до того, як вони себе покажуть. Навчання – важкий та не завжди
захоплюючий процес, який, найчастіше, відбувається у першій половині дня,
і голос, схожий на колискову зовсім не допомагає засвоювати матеріал.
Схожі вади можна знайти і в занадто швидкому голосі, адже тоді у студентів
немає змоги добре обдумати та правильно занотувати почуте. За [4], середній
тип мовлення українською складає 120 слів на хвилину, для перших курсів
80-90. Також важливими складовими риторики є тон та міміка, котрими
хороший викладач повинен вміти оперувати принаймні на середньому рівні.
Є цілком перевірені наукові підтвердження тому, що жестикуляція та різна
гучність викладання (наголошення важливих моментів, зауважень тощо)
здатна не тільки привертати увагу, а й допомагає засвоювати матеріал.
Не можна, також, забувати і про психологію у педагогіці [5]. Викладач
зобов’язаний не лише знати особливості побудови педагогічного процесу, а й
розуміти його психологічні закономірності, вміти формувати навички,
розвивати мислення у студентів. Саме це часто і називають «педагог повинен
знайти підхід до кожного студента», хоча насправді це є розумінням
психологічного фону студентів, їх мотивацій, швидкості засвоювання та
сприймання матеріалу, рівень аналітичної діяльності, здатність до
самостійного опрацювання матеріалу тощо. Плануючи навчальний процес,
викладач має враховувати психологічні особливості усіх студентів, щоб
задовольнити більшість з них. Це дещо схоже на принцип побудови моделі
ідеального викладача, з тої точки зору, що найкращий викладач для кожного
свій, і ідеальним він буде тоді, коли буде кращим для більшості. Як приклад
можна взяти викладача базового предмету сильної групи. Оцінивши
вступним тестом середній рівень знань, викладач обирає високий темп подачі
матеріалу, розраховуючи на те, що студенти будуть спроможні його засвоїти.
Звісно, такий викладач не буде викликати захоплення слабшої частини групи,
але це краще, ніж обрати повільний темп і змусити більшу частину групи
нудьгувати на заняттях. Власне для мене ідеальним є високий темп з малою
кількістю завдань на самостійне опрацювання.
6) Стосунки зі студентами.
Взаємини викладача і студентів є популярною темою для роздумів у
цілої низки авторів педагогічної літератури, наприклад, Кан-Калик багато
писав про роль взаємодії у навчальному процесі [6], а Рибакова добре
розкрила тему конфліктів [7]. Якісна співпраця між викладачем і студентами
є необхідною умовою продуктивної роботи. Як вже було сказано, такі
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1)
2)
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4)
5)
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стосунки мають базуватися на взаємній повазі, але є і інші моменти, які
заслуговують уваги. Серед них:
Вимогливість. Кожен курс передбачає контроль знань у формі заліку або
іспиту, а також деякі поточні контролі. Тут рисами ідеального викладача я б
назвав планування контролів (поточних) заздалегідь, чіткі формулювання
вимог на кожен рівень знань, об’єктивність (наскільки це можливо) у
оцінюванні.
Дружність. Звісно, набагато краще, коли викладач посміхається при розмові
та з ним взагалі приємно мати справу, проте і тут варто знати межі. Стосунки
між педагогом та студентами є, насамперед, професійними, і інколи другим
важко дотримуватися субординації або адекватно реагувати на жорсткі
вимоги викладача під час контролю, якщо на лекції він весь час жартує та
посміхається. На мою думку, емоції потрібні викладачу, щоб показати
небайдужість до студентів та предмету, усе інше – зайве. Студенти замолоді,
щоб відділяти дружні стосунки від професійних.
Поблажливість. Працювати знаючи, що виконана після дедлайну робота
прирівнюється до завалу доволі некомфортно, та, в той же час, працювати,
знаючи, що невиконана робота не буде мати наслідків просто неефективно.
Ідеальним є той рівень поблажливості, при якому необхідність працювати є,
проте має адекватний пріоритет.
Є і багато інших аспектів взаємин викладача і студента, проте усі вони
мають за основу взаємоповагу та деякі з розглянутих якостей.
Висновки
Отриману модель ідеального викладача можна описати так:
професіонал своєї справи, освічена людина у своїй та близьких до своєї
сферах, з розумінням користі свого предмету у світі. Здатна структурувати
навчальний процес та ознайомити з ним, володіє риторикою принаймні на
середньому рівні та розуміє психологічні аспекти у педагогічній діяльності.
У стосунках зі студентами залишається професіоналом, має окреслені вимоги
та дотримується їх.
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У статті розглянуто зміст, проблематику, основні етапи, рівні
формування педагогічної майстерності викладача вищого навчального
закладу, а також вивчення шляхів удосконалення вмінь та навичок педагога
у навчально-виховному процесі.
Ключові слова: педагогічна майстерніть, професіоналізм, педагогічне
новаторство.
В статье рассмотрено значение, проблематику, основные этапы, уровни
формирования педагогического мастерства преподавателя высшего учебного
заведения, а также изучение путей совершенствования умений и навыков
педагога в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые
слова:
педагогическое
мастерство,
профессионализм,
педагогическое новаторство.
The article deals with meaning, problems, main stages, levels of formation
of pedagogical skills of the teacher at the university, as well as studying ways to
improve the skills of the teacher in the educational process.
Keywords: pedagogical skill, professionalism, pedagogical innovation.
Сучасна освіта в Україні безперервно розвивається, відбувається
становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий
освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в
педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Для
реформування системи вищої освіти в Україні характерний пошук
оптимальної відповідності між сформованими традиціями в українській
вищій школі й новими європейськими віяннями. Нова соціально-економічна
ситуація в нашій країні призвела до того, що перед вищою школою було
поставлено нові цілі і завдання, основним напрямом діяльності вищої школи
на даний момент має для розвиткок особистості і творчої самореалізації
кожного громадянина України, виховання покоління людей, які будуть
ефективно працювати і навчатися впродовж життя, зберігати й
примножувати цінності національної культури і громадянського суспільства,
розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та правову Державу як
невід'ємну складову європейської та світової спільноти. Ефективність
функціонування системи вищої освіти суттєво залежить від наявності
висококваліфікованих кадрів. Це зумовлює потребу педагога в постійному
самовдосконаленні, саморозвиткові, підвищенні своєї професійної
майстерності. У контексті цієї проблеми особливий інтерес становить
формування педагогічної майстерності викладача. Метою роботи є
визначити сутність поняття “педагогічна майстерність”, виділити головні
складові майстерності сучасного викладача вищого навчального закладу.
Фундатором вивчення проблеми педагогічної майстерності вчителя в
системі середньої та вищої освіти в Україні став академік АПН України
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Зязюн І. А. Дослідник розглядає сутність педагогічної майстерності з різних
сторін: як найвищий рівень педагогічної діяльності (якщо ми характеризуємо
якість результату), як вияв творчої активності особистості педагога (за
умови, що ми характеризуємо психологічний механізм успішної діяльності)
тощо. Власне «педагогічну майстерність» автор характеризує як комплекс
властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня
професійної діяльності на рефлексивній основі. Подібне визначення
пропонується в “Педагогічному словнику”, де педагогічна майстерність
визначається як високе мистецтво навчання і виховання, доступне кожному
педагогові, який працює за покликанням і любить дітей. Педагог-майстер
характеризується як спеціаліст високої культури, що глибоко знає свій
предмет, добре обізнаний з відповідними галузями науки чи мистецтва,
компетентний у питаннях загальної психології, досконало володіє методикою
навчання і виховання [1, с. 90].
У Національній доктрині розвитку освіти, Державній програмі
«Вчитель» зазначається, що вдосконалення підготовки педагога, його
подальше професійне зростання належать до стрижневих умов забезпечення
високої якості освіти. Це зумовлює потребу педагога в постійному
самовдосконаленні, саморозвиткові, підвищенні своєї професійної
майстерності [1, с. 90].
Педагогічна майстерність – сукупність якостей особистості, які
забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності
педагога.
Складовими професійної майстерності є професійні знання, педагогічна
техніка, педагогічні здібності, педагогічна моральність, професійно значущі
якості, зовнішня культура.
Професійні знання є фундаментальною основою педагогічної
майстерності і охоплюють три блоки навчальних дисциплін: психологопедагогічні, фахові, соціально-гуманітарні.
Педагогічна техніка передбачає наявність трьох груп умінь:
здійснювати навчально-виховний процес, виховну роботу; взаємодіяти зі
студентами, управляти ними в процесі різноманітної діяльності; управляти
собою, своїм емоційним станом, мовленням, тілом, що виявляється у
поведінці.
Педагогічні вміння допомагають формуванню професійної позиції
викладача, дають змогу отримати результат, адекватний цілям, задумам. До
педагогічних
здібностей
належать
комунікативність,
креативність
(творчість), рефлексія (аналіз власного психічного стану); перцептивні
(здібності до сприйняття нового), інтелектуальні, організаторські.
Педагогічна моральність передбачає гуманістичну спрямованість
особистості викладача і охоплює його ціннісні орієнтації, ідеали, інтереси.
Втілюється вона в педагогічній позиції викладача, у виборі конкретних
завдань навчально-виховного процесу, впливає на взаємини зі студентами,
визначає гуманістичну стратегію педагогічної діяльності.
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До професійно значущих якостей зараховують доброзичливість,
об'єктивність, вимогливість, самостійність, самоконтроль, порядність,
оптимізм, наявність педагогічних здібностей. Ці якості підвищують
продуктивність та ефективність педагогічної діяльності.
Зовнішню культуру викладача формують одяг, зачіска, макіяж, постава,
мовлення, форми невербального спілкування тощо.
Усі ці компоненти-характеристики створюють передумови для
перетворення педагогічної діяльності на мистецтво. Досягнення цього є
тривалим і складним процесом. У цьому процесі виокремлюють кілька етапів
(Р. Піонова) [7].
1. Професіоналізм. Ним володіє випускник вищого педагогічного
закладу. У процесі самостійної роботи в навчальному закладі триває його
професійне зростання, вдосконалення, але інтенсивніше й цілеспрямованіше.
Ефективність цього процесу залежить від установки на самоосвіту і
самовиховання, від наявності відповідної програми. Крім того, викладач
може вчитися в педагогів-майстрів, аналізувати роботу досвідчених колег,
відвідувати семінари, курси, брати участь у наукових і практичних
конференціях.
2. Педагогічна майстерність. У процесі діяльності психологопедагогічна культура викладача зростає. Окрім репродуктивної діяльності,
він займається педагогічним моделюванням, пошуком нових елементів у
навчально-виховному
процесі,
його
вдосконаленням.
Одночасно
розвиваються педагогічні здібності, якості, збагачується методичний арсенал.
Однак розвиток структурних компонентів педагогічної майстерності
відбувається нерівномірно. До педагога-майстра звертаються за порадою та
досвідом менш досвідчені колеги.
3. Педагогічне новаторство. Викладач-новатор вносить принципово нові
ідеї у навчально-виховний процес, розробляє нові методичні системи,
створює нові педагогічні технології. Внаслідок цього не лише підвищується
продуктивність професійної підготовки студентів, а й змінюється И якість.
Стати педагогом-новатором допомагають високий рівень теоретичної і
практичної підготовки, інтелектуальні здібності, творчий склад розуму [7].
Залежно від міри оволодіння педагогічною майстерністю В. Гринькова
виокремлює кілька її рівнів:
1) елементарний. У викладача наявні лише окремі якості професійної
діяльності, найчастіше це володіння знаннями для виконання педагогічної дії
та предметом викладання. Проте через брак спрямованості на розвиток
студента, техніки організації діалогу продуктивність його навчальновиховної діяльності є низькою;
2) базовий. Викладач володіє основами педагогічної майстерності (педагогічні
дії гуманістично зорієнтовані, взаємини зі студентами і колегами.
розвиваються на позитивній основі, добре засвоєно предмет викладання,
методично впевнено і самостійно організовано навчально-виховний процес
на заняттях). Цього рівня, як правило, досягають наприкінці навчання у ВНЗ;
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3) досконалий. Він характеризується чіткою спрямованістю дій викладача, їх
високою якістю, діалогічною взаємодією у спілкуванні. Викладач самостійно
планує і організовує свою діяльність на тривалий проміжок часу, головне
його завдання – розвиток особистості студента;
4) творчий. Цей рівень характеризується ініціативністю і творчим підходом до
організації професійної діяльності. Викладач самостійно конструює
оригінальні педагогічно доцільні прийоми взаємодії. Діяльність будує,
спираючись на рефлексивний аналіз. У педагога сформовано індивідуальний
стиль професійної діяльності.
Удосконалення педагогічної майстерності викладача вищого
навчального закладу має ґрунтуватися на таких принципах (В. Гринькова):
 комплексність, яка полягає в необхідності відпрацьовувати всі
елементи в комплексі. Наприклад, викладач, що дбає про свій зовнішній
вигляд, отримує гарні результати (елегантний костюм, зачіска до лиця,
вдалий макіяж тощо). Водночас якщо він не володіє своїм голосом (говорить
голосно або дуже тихо), то досить швидко у педагогові розчаровуються;
 індивідуалізація, за якої кожного викладача вирізняють індивідуальний
стиль, своєрідність жестикуляції, міміки, голосу, постави;
 самовдосконалення, що передбачає постійний процес підвищення рівня
власної професійної майстерності;
 дотримання професійної культури, що полягає в інтелігентності,
педагогічній етиці, педагогічному такті, емоційній стійкості та ін.;
 концентричність, за якої кожне нове вміння, яке розвиває викладач і
яке поступово трансформується у звичку, має ґрунтуватися на попередніх
знаннях, уміннях і навичках;
 активність, завдяки якій відбувається процес самовдосконалення;
 цілісність, що означає перехід від роботи з елементами до роботи із
системними компонентами і системою загалом. Це дає змогу підняти рівень
педагогічної техніки, що впливає на рівень зростання педагогічної
майстерності;
 єдність особистісного і дійового, що передбачає самовдосконалення в
умовах певної діяльності особистості;
 перспективність, тобто бачення близької і далекої перспектив, робота
на перспективу, що стимулює діяльність щодо самовдосконалення.
Процес оволодіння педагогічною майстерністю має певні особливості:
 не можна вдосконалити свою педагогічну майстерність, не займаючись
постійним вивченням власної методики, і навпаки, не можна вивчати
методику, не вдосконалюючи її;
 не можна вдосконалити свою майстерність, не використовуючи досвід
колег;
 вивчення своєї методики і методики колег можливе лише у практичній
діяльності;
 по-справжньому можна вивчити методику свого колеги, лише
допомагаючи йому;
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 вдосконалення і самовдосконалення викладача не має меж [7].
З вище сказаного, варто визначити основні шляхи вдосконалення
професійної майстерності педагогів вищої школи:
1. Кадрова політика вищої школи. На даний час склалася ситуація,
коли у більшості викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного
профілю, висококомпетентних у своїй галузі знань, часто виникають
проблеми у питаннях методичного та психоло-педагогічного характеру. Ці
труднощі зумовлюють пошук шляхів їх подолання. У таких умовах
загострюється проблема психолого-педагогічної підготовки викладацьких
кадрів, їх професійного становлення. Сьогодні існує декілька варіантів
вирішення проблеми: самоосвіта викладачів, здобуття другої вищої
педагогічної освіти, післядипломна освіта, курси підвищення кваліфікації
викладацьких кадрів, стажування, тощо. Головною вимогою вдосконалення
кадрового потенціалу вищого навчального закладу є підвищення професійної
компетентності викладачів у рамках неперервної освіти випереджувального
характеру. Це можливо за умов вдалого поєднання викладання і дослідження,
а саме: періодичне залучення викладачів до виробничого середовища для
набуття адаптивни якостей та індивідуального досвіду, а також використання
у навчальному процесі результатів наукових досліджень викладачів.
Суттєвою передумовою професійного зростання педагога є активна участь
його в інноваційних процесах, оскільки останні орієнтовані на якісну зміну
системи освіти, її оптимізацію. Від професійної кваліфікації викладачів, в
першу чергу, залежить ефективність формування нового покоління фахівців.
Сучасний педагог вищої школи має спрямовувати свою діяльність на
формування наукового мислення, розвиток внутрішньої особистої потреби у
постійному саморозвитку, самоосвіті протягом усього життя. Слід зазначити,
що система підготовки і перепідготовки викладачів вищої школи вимагає
посилення ролі педагогічної практики, введення курсів і тренінгів з розвитку
і формування організаційних, комунікативних та інших професійно важливих
психологічних якостей особистості, здійснення психологічного моніторингу.
Звісно, ці заходи вимагають вкладення чималих коштів, зусиль і часу, однак
їх практичне здійснення може проходити поступово, з включенням готових
для
практики
психолого-педагогічних
розробок.
Систематизація
характеристик діяльності і підготовки викладачів дозволяє глибше
аналізувати їх роботу і обґрунтовано здійснювати підготовку і
перепідготовку із застосуванням сучасних інформаційно-педагогічних
засобів навчання і контролю. Завдання кадрової політики вищої школи мають
сприяти передачі культурних традицій, науково- методичного досвіду і
професійної компетентності від одного викладацького покоління до іншого;
підтримувати активізацію і якісне перетворення інноваційних здібностей і
можливостей вузівського викладацького корпусу; створювати соціальноекономічні і організаційно-психологічних передумови для зміцнення зв'язків
системи вищої освіти зі своїми випускниками; створювати умови для
залучення на роботу у вищі навчальні заклади здібної, талановитої,
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обдарованої молоді, яка має нахил до педагогічної діяльності; дотримуватись
відповідних пропорцій між дослідницькою і викладацькою діяльністю [6,
с.221].
2. Наукове стажування. Серед основних шляхів вдосконалення
професійної майстерності педагогів вищої школи варто виокремити також
стажування педагогічних кадрів, що є однією з основних форм підвищення
кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів. Основною метою
стажування визначається: вивчення викладачами педагогічного досвіду,
ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технології і
перспективи їх розвитку; розробка навчально-методичних матеріалів,
призначених для використання при підготовці спеціалістів; надання науковотехнічної допомоги підприємствам, організаціям, науковим установам. Щодо
стажувань за кордоном, то щорічно на наукові і виробничі стажування,
конференції, семінари, навчання в різні країни світу виїжджає сотні тисяч
людей зі всього світу. Це розвиває культурні і економічні зв'язки між
державами, сприяє загальному науково-технічному прогресу. У багатьох
країнах Європи стали нормою короткострокові стажування випускників
вузів, молодих учених і кваліфікованих фахівців за кордоном, що надалі
полегшує їх працевлаштування на батьківщині та розвиває їх професійну
компетентність. Такі стажування розглядаються як корисний обмін
науковими ідеями, дослідницьким і технологічним досвідом. Водночас,
наукові стажування за кордоном допомагають реалізації одного із базових
принципів сучасної європейської освітньої політики – мобільності студентів
та викладачів.
Отже, багатовекторність можливостей наукового стажування, і зокрема за
кордоном роблять дану форму підвищення кваліфікації ефективною та
дієвою у плані розвитку професійної майстерності викладача вищої школи.
3. Підготовка та перепідготовка викладачів вищої школи. Згідно з
сучасною парадигмою вищої освіти велику увагу слід приділяти підготовці
та перепідготовці викладачів, для цього необхідно розробляти методологію,
теорію та здійснювати практику з обов'язковим включенням технічних,
технологічних і людських знань в галузі педагогіки, психології та в інших
сферах. Допоможуть у цьому курси підвищення педагогічної майстерності,
відвідуючи які, викладачі вищих навчальних закладів матимуть змогу
опанувати нові технології навчання, нові методології. А це, в свою чергу,
сприятиме
більш
ефективній
роботі
викладача.
Професійне
самовдосконалення педагога, який бажає ефективно працювати у вищій
школі – це свідомий цілеспрямований процес підвищення рівня своєї
професійно-педагогічної компетенції і розвитку професійно значущих
якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов професійної
педагогічної діяльності і власної програми адаптації до нових вимог
пов’язаних
з
Болонським
процесом.
Професійно-педагогічне
самовдосконалення педагога відбувається у двох взаємозв’язаних формах –
самоосвіті і самовихованні, які взаємно доповнюють одна одну. Основним
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змістом самоосвіти є вдосконалення наявних у викладача знань і умінь з
метою досягнення бажаного рівня професійно-педагогічної компетенції.
Самовиховання виступає як активна, цілеспрямована діяльність викладача із
системного формування і розвитку в собі позитивних та усунення негативних
якостей [6, с.222].
Основні завдання вищих навчальних закладів щодо самовиховання
своїх педагогів:
1) показати значення, актуальність процесу самовиховання;
2) допомогти в адекватній самооцінці своєї особистості;
3) допомогти розробити програму самовиховання, шляхи та засоби її
реалізації;
4) стимулювати потребу до організації самовиховання у своїй
педагогічній діяльності.
Процес самовиховання викладачів можливий тільки за умови, що до
них ставитимуться вимоги, дещо вищі від їх можливостей. Важливою
умовою є відношення педагогів до поставлених вимог. Зрозуміло, що тільки
при усвідомленому прийнятті цих вимог викладач відчуватиме потребу у
самовихованні. Оскільки процес самовиховання є неперервним, то і його
мета постійно змінюється, а вимоги до викладачів повинні постійно зростати.
Впровадженням в освітній процес нових педагогічних і інформаційнокомунікаційних технологій викладач вищої технічної школи повинен
опанувати функціями консультанта, порадника, вихователя. Це потребує від
нього спеціальної педагогічної підготовки, високого рівня педагогічної
культури, реалізації педагогічних інновацій. Однією із невід’ємних
передумов ефективності педагогічної діяльності викладача як суб’єкта
професійно-педагогічної діяльності є рівень його психологічної
компетентності, що породжується внаслідок оволодіння педагогом певним
обсягом психологічних знань і технік управління, зокрема стосовно задач
удосконалення психолого- педагогічних впливів навчально-виховного змісту.
Психологічна компетентність відіграє особливу роль у процесі становлення
особистості як суб’єкта управління навчальним процесом, що виявляється у
змісті і формах здійснюваних психолого-педагогічних впливів. Базовими
складовими структури психологічної компетентності викладача вищого
навчального закладу є такі показники, як готовність до психологічного
осмислення й вирішення педагогічних ситуацій, активність у інноваційній
діяльності, рефлексивність, мотивація досягнення, схильність до професійнопсихологічного саморозвитку. Досягнення належного рівня психологічної
компетентності прискорюється за умови застосування спеціальних заходів,
зокрема, у формі ділових і рольових ігор, завдань, спрямованих на розвиток
рефлексивних механізмів, групових дискусій, моделювання конкретних
ситуацій, складання психологічних характеристик, обговорення проблеми
надійності й прогностичності певних психологічних засобів діагностики в
контексті задач педагогічної психології загалом, проблем вищої школи
зокрема. [6, с.222].
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Отже, можемо зробити висновок, що сукупність таких компонентів як
педагогічні, психологічні, фахові, різносторонні знання, вміння та навички є
запорукою професійного росту та формування педагогічної майстерності
викладача, який для студента є взірцем для наслідування.
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СУТНІСТЬ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Завдання проекту : Визначте, яка з систем організації навчального процесу
є, на Ваш погляд, найбільш прийнятною для вітчизняної вищої освіти.
Обґрунтуйте шляхи її подальшого розвитку
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Дана праця присвячена проблемі вибору системи організації навчального
процесу у вітчизняній вищій освіті. В роботі також розглянуті шляхи
подальшого розвитку організації навчального процесу.
Ключові слова: система організації, навчальний процес, вища освіта,
вітчизняна вища освіта, розвиток організації навчального процесу,
розвиток.
Эта работа посвящена проблеме выбора системы организации процесса
обучения в отечественном высшем образовании. В работе также
рассмотрены пути дальнейшего развития организации процесса обучения в
высшем образовании.
Ключевые слова: Систем организации, процесс обучения, высшее
образование, отечественное высшее образование, развитие организации
процесса обучения, развитие.
This work devoted to the problem of choosing the appropriate system of education
process organization in domestic high education. The work aslo deals with ways,
in which system of education process organization can be further improved
Keywords: Organization system, education process, higher education, domestic
hight education, development of the system of education process, development.
Одним із важливих чинників, котрі реально визначають майбутнє нації,
виступає освіта. Зусиллями багатьох поколінь педагогів в Україні створено
міцний фундамент народної освіти. Українська нація - одна з найосвіченіших
у світі. Розвиток і зміцнення її інтелектуального потенціалу - це локомотив
не лише для економіки, а й для забезпечення гідного місця в колі
цивілізованих народів Європи.
Сьогодні на державному рівні з’явилося розуміння необхідності
удосконалення освіти, введення загальноєвропейської системи гарантії якості
освіти, системи накопичення, реалізація принципів Болонської декларації як
важеля виходу українського суспільства з кризи. Протягом останніх років в
Україні напрацьовано документи (нормативно-правова база) для модернізації
(трансформації) освітньої сфери: Національна доктрина розвитку освіти у
XXІ ст., державні стандарти базової і повної середньої освіти, нові навчальні
плани і програми, нові підручники. У загальноосвітній школі здійснюється
перехід до профільного навчання (12-річна середня освіта), введено 12бальну шкалу оцінювання якості навчальних досягнень учнів. Підвищені
вимоги до освіти і професійної підготовки регламентовані комплексом
нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої
освіти. Результати реформи освіти поки що незначні. Формально –
проголошена реформа, на практиці – існує мережа уніфікованих старих шкіл
і ВНЗ. Сьогодні основну увагу необхідно зосередити, у першу чергу, на
змісті навчання, а він – практично не змінився. Залишився таким же характер
відносин між учнями і вчителем, студентами і викладачами.
На мою думку, потребує докорінної зміни система роботи викладача і
студента у навчально-виховному процесі. Викладач ВНЗ повинен стати не
лектором, а організатором і керівником отримання студентами знань, даючи
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їм правильний напрям, де і які знання отримати, як показати знання під час
тестів і екзаменів.
Класична вітчизняна парадигма навчального процесу «суб’єкт –
об’єкт» має трансформуватися в західну парадигму: «суб’єкт – суб’єкт», коли
студентам надаються повноваження у виборі курсів для вивчення і
викладачів, що відповідає потребі суспільства у самостійних особистостях,
які здатні проявляти ініціативу та приймати рішення.Спрямованість освіти
України до єдиної Європи ускладнюється відсутністю єдиного освітнього
простору, створення якого необхідно для подальшого розвитку української
освіти.
Метою даної статті є дослідження проблеми вибору організації
навчального процесу у вітчизняній вищій школі та розгляд шляхів
подальшого розвитку навчального процесу.
Проблеми вибору організації навчального процесу та проблему організації
навчального процесу зокрема були досліджені багатьма зарубіжними та
вітчизняними вченими, серед яких І. В. Артеменко, Алексюк А.М,
Цехмістрова Г.С, Щербакова К., Лозниця В та ін.
Для того, щоб краще зрозуміти, яку систему організації навчального
процесу варто обрати як найбільш ефективну та прийнятну для вітчизняної
навчальної школи, потрібно спочатку краще зрозуміти, як влаштований та як
працює вітчизняний навчальний процес.
По-перше, саме головне що потрібно розуміти – це те, що процес
навчання у вищій школі визначається двома основними чинниками –
внутрішнім, що також називається суб’єктивним чинником та зовнішнім, що
називається об’єктивним чинником. До внутрішніх чинників відносять такі
речі, як характер студенту, його образ мислення, особливості його
темпераменту, характеру, пам’яті, мотивацію до навчання, пізнавальні
можливості та здібності студента, його попередній досвід, рівень знань та
стиль пізнавально-навчальної роботи. До зовнішніх чинників відносять
умови навчання у вищій школі, соціальне оточення студента, зміст та методи
навчання, форма проведення навчального процесу, рівень професійної
підготовки викладача, вимоги часу до професіоналів певної області, тощо.
По-друге, для того, щоб мати змогу проводити будь-який більш-менш
вагомий аналіз, потрібно мати уявлення про структуру навчального процесу
у вітчизняній вищій школі. У своїй загальній формі, структура навчального
процесу складається з таких взаємопов’язаних компонент:
- Цільова – компонента, що окреслює завдання та мету самого навчання у
ВНЗ, та також окреслює завдання навчально-пізнавальної діяльності
студентів на заняттях, та завдання вивчення певної конкретної навчальної
дисципліни.
- Оцінно-результативна – компонента, що полягає у ефективній та якісній
діагностиці рівня знань, навичок та умінь студентів, та також
самодіагностиці того ж. Також ця компонента включає в себе виявлення
шляхів поліпшення рівня знань, навичок та умінь студента.
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- Операційно-діяльнісна – компонента, що орієнтує на найбільш
оптимальний добір форм, методів, прийомів і засобів навчального процесу
- Змістова – компонента, що полягає у оптимальному доборі дисциплін до
навчального плану, контроль змістовності навчальних програм та
підручників, а також оптимальний добір методів, засобів та також змісту
проведення навчальних завдань.
- Стимулювально-мотиваційна – компонента, що полягає у заохочені
студентів до активної участі як у навчальній так і у пізнавальній діяльності, а
також до свідомого засвоєння знань і формування у студентів вітчизняних
ВНЗ позитивної мотивації та відношення до навчального процесу.
- Контрольно – регулююча – компонента, що орієнтована на добір
оптимальних методів забезпечення дієвого контролю та самоконтролю за
рівнем академічних досягнень студентів та методів підвищення рівня знань,
умінь та навичок студента.
Важливо також для подальшого розуміння проблеми визначити зміст
освіти та його взаємозв’язок з перебігом навчального процесу у вітчизняній
вищій школі. Адже зміст освіти визначає процесуальну сторону навчання,
тобто методи, дидактичні засоби, організаційні форми системи навчального
процесу. Також зміст освіти є своєрідною точкою концентрації цілого набору
соціальних цілей, що проектують професійні та особистісні якості
випускника ВНЗ – тобто так званого продукту навчального процесу. І саме
головне, зміст освіти, являючи собою педагогічну модель соціального
замовлення окреслює ряд вимог суспільства до особистості, що отримує
освіту у ВНЗ та до викладача, тобто професіонала, що допомагає отримати
цю освіту.
Не треба також забувати, що перебіг навчального процесу не
визначається прямо самим змістом освіти. Обсяг, структура та зміст освіти
також, в свою чергу, залежать від закономірностей і принципів навчального
процесу, та від певних реальних умов, за яких воно відбувається. Тому тут
має місце певний взаємозв’язок аніж пряма одностороння залежність одного
від іншого. Це підтверджується також тим фактом, що форма проходження
діяльності студента та викладача, що допомагає змісту освіти бути засвоєним
молодим поколінням, та також методи, форми організації, навчальні засоби,
тощо визначаються характером цього змісту.
Звичайно, як і будь який інший процес, навчання у вітчизняній вищій
школі має своє певні особливості, набір рис що найліпше характеризують
його. Ці рис наведені нижче.
- Сучасне навчання у вищій школі включає в себе обов’язкове поєднання з
науковими дослідженнями студента. Викладач зобов’язаний поєднувати
процес викладання разом з активною роботою дослідницького характеру в
тій науковій галузі, в котрій він сам викладає, та (що особливо важливо)
стимулювати власним прикладом студентів до дослідницької роботи.
- Динаміка наукової дисципліни неймовірно важлива, тому кожна наукова
дисципліна вивчається у її динаміці студентами при отримані вищої освіти.
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Це також означає, що викладач повинен надавати студентами певну
інформацію про створення, становлення та розвиток науки, що він викладає,
а також робити наголос на перспективах вирішення актуальних проблем цієї
наукової галузі.
- Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студента дуже важлива у
вітчизняній вищій школі і на неї відносять доволі великий об’єм навчального
процесу і вона є достатньо важливим елементом цього процесу. Адже саме
під час самостійної роботи студент проходить підготовку до лекцій,
семінарсько-практичних занять, пише курсові, дипломні, реферати, готує
доповіді та проекти, проводить теоретичну підготовку до лабораторних або
компілює доповідь за результатами практичного експерименту, тощо.
- Спрямованість навчального процесу у сучасному вітчизняному ВНЗ на
ефективну професійну підготовку майбутніх професіоналів своєї області є
однією з найбільш важливих особливостей. Вважається, що ідея
спрямованості викладання всіх навчальних дисциплін на професійну
підготовку має бути провідною. Саме тому кожен викладач повинен
особисто розуміти та бути знайомим з специфікою професійної діяльності
майбутніх фахівців, розуміти їх основні професійні функції та вміти
концентрувати увагу на цих речах у процесі навчання [5, c.117].
Таким чином ми розглянули та зрозуміли основні етапи, загальну
структуру та характеристику навчального процесу у вищій школі. Яким же
самим чином варто обирати організацію навчального процесу вищої освіти?
Очевидно, що при такому виборі потрібно керуватись сучасним положенням
справ у суспільстві та світі, потребами економіки та науки у фахівцях певної
спеціальності та іншими важливими соціо-економічними проблемами і
потребами. Яким же чином зрозуміти що теперішня система навчального
процесу не є достатньо ефективною та знайти необхідний стимул до
формування нової системи навчання? Загалом, вважається, що основою
рушійною силою зміни системи навчального процесу є протиріччя між
потребами суспільства, що висуваються до підготовки молоді професійного
рівня та фактичним рівнем цієї підготовки. Бо саме потреби суспільства
виступають в ролі основного мірила для оцінки підготовки майбутніх
фахівців на кожному з етапів формування системи навчального процесу.
Саме завдяки цим вимогам можна зрозуміти коли і як треба змінювати
існуючу систему і наскільки нова буде ефективна і діюча. І саме завдяки
вищезазначеному протиріччю можна знайти та ліквідувати низку
суперечностей, що обумовлені такими речами як характером навчальних
завдань, поставлених перед студентами, потребами студентів, інтересами,
мотивами, сподіваннями та іншого.
В сучасній вітчизняній вищій освіті задіяна так звана «кредитномодульна» система, за загальноєвропейськими підходами. Хоча, звичайно, та
система організації навчання, що ми маємо зараз ще далеко до ідеальної
форми такої системи. Для того, щоб зрозуміти наскільки кредитно-модульна
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система ефективна в реаліях нашої країни, потрібно спочатку розглянути цю
систему, її форму та структуру.
Отже, кредитно-модульна система – це модель організації навчального
процесу, що ґрунтується на модульних технологіях навчання та на
використанні залікових кредитів, що розглядаються як ефективний засіб для
підвищення мобільності студентів під час переходу між різними
навчальними програмами та закладами, та також під час отримання після
дипломної освіти.
Основні елементи кредитно-модульної системи включають в себе такі
речі як:
Заліковий кредит – це повністю завершена та ретельно задокументована
частина навчального процесу студента, котра є об’єктом обов’язкового
оцінювання та зарахування. Такий заліковий кредит містить в собі модулі,
що поділяються на декілька видів навчальної діяльності студента –
аудиторну, самостійну та індивідуальну.
Модуль – це повністю завершена та ретельно задокументована частина
освітньо-професійної програми, котра зазвичай реалізується навчальною
діяльністю студента відповідних видів – таких як практичні, лекції,
лабораторні, семінарські, індивідуальні та самостійні заняття, практики,
контрольні заходи, роботи з кваліфікації
Змістовий модуль – це певна система елементів конкретної навчальної
дисципліни, що поєднані за ознаками змісту та завдяки набору відповідних
методів навчального процесу.
За існуючою системою, кожен ВНЗ створює та імплементує власну
кредитно-модульну систему. Ця система вважається внутрішньою та
присвоєння за нею студенту певного академічного ступеня відбувається лише
після того моменту, як він (чи вона) зможе накопичити потрібну кількість так
званих «кредитів». Загалом, час, упродовж якого дозволяється проходити
процес акумулювання, є довільним, але певні обмеження на нього все ж
існують.
Як для мене, ця система далека від ідеальної, але чітко зазначити її недоліки
важко в загальному випадку. Якщо ж розглядати конкретну ситуацію нашої
напівімплементованої системи кредитно-модульного навчального процесу,
то можна зазначити що основним її недоліком є той факт, що через
специфіку кожного окремого ВНЗ та недостачу загального стандарту
управління системою кредитів, перехід з однієї навчальної програми на іншу
зовсім не такий простий та інтуітивний як повинен бути. І зокрема, кредитномодульна система навчання значно ускладнила роботу вчителям, котрі за
збільшення робочого навантаження не отримують необхідної фінансової
підтримки. Цей факт також не йде на користь впровадженню та поширенню
цієї системи навчального процесу та її покращенню зокрема.
Основними ж перевагами акумуляційної кредитної системи навчання
вважаються такі речі як:
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- Гнучкість – кожен студент здатний самостійно вибирати шляхи
накопичення необхідної йому кількості кредитів
- Індивідуалізація навчання має широкі можливості для ефективної реалізації
- Ефективність навчання повинна підвищитись через забезпечення значної
оптимізації витрати
- Значна само оптимізація навчального процесу
Все це звучить доволі непогано на папері, хоча на практиці далеко не
так райдужно і ефективно як хотілось. Особисто мені здається, що
найкращою системою організації навчального процесу було б просте,
інтуїтивно зрозуміле та ефективне поєднання декількох форм організації
навчального процесу.
Деякі ВНЗ намагаються це використовувати в сучасній системі. Так,
вони будують систему навчального процесу студентів на базі поєднання
різних форм його організації. Основними є, звичайно, такі форми як: лекції,
семінари, практичні, лабораторні заняття, спецкурси, педагогічна практика,
контрольні, колоквіуми, консультації, курсові та дипломні. Необхідно
зазначити, що лекція займає важливу роль в організації системи навчального
процесу вітчизняного вузу. Адже саме лекція тісно єднає між собою всі інші
форми організації навчання, зокрема активно взаємодіючі з семінарськими,
практичними і лабораторними роботами.
У системи вищої освіти лекція є як методом так і формою навчання, що
призначена для засвоєння певного об’єму теоретичного матеріалу. Саме
завдяки лекції студент отримує уявлення про науку в цілому, та знайомиться
з основними теоретичними питаннями певної галузі науки, що розглядається
та її методологією. Лекції існують різних видів, та мають різні структури,
кожна з яких допомагає якомога краще відобразити потребу студента в
знаннях та необхідність в певному форматі їх подання [4, c.57]
Лекція має цілий ряд переваг – вона оперує значними можливостями щодо
урахування специфіки аудиторії та певної специфіки новітніх наукових
досягнень. Лекція наділяє студентів не лише сухими знаннями, але й
переконаннями, та вмінням давати критичну та структурну оцінку матеріалу,
що розглядається на лекції. Живе слово допомагає підвищити враження від
матеріалу та його сприйняття [3, c.275-276].
Семінарське заняття – дуже важливе в сучасній системі освітнього
процесу, адже саме на ньому студент узагальнює, поглиблює та систематизує
знання, що він здобуває під час самостійної роботи та під час лекційних
занять. Семінари сприймають формуванню у студентів інтересу до
самостійного оволодіння знань.
Практичні заняття – мета цієї форми навчання – набуття практичних
умінь та навичок. Такі заняття допомагають підвищити активність студенту,
рівень його залучення до навчального процесу.
Інші форми організації системи навчального процесу – курсові, лабораторні,
дипломні, надважливі консультаційні заняття та інші допомагають цим
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вищезазначеним трьом основним типам сформувати ефективну, дієву та
функціональну систему навчального процесу.
Отже, на мою думку, найбільш прийнятною системою організації
навчального процесу у вітчизняній системи вищої освіти є адекватне
впровадження кредитно модульної системи, котре буде базуватись на
вищезазначених формах організації навчального процесу, буде враховувати
потреби сучасного суспільства та адекватно реагувати на виникаючі
проблеми, та, звичайно, отримає потрібну фінансову підтримку.
Висновки. З вищевикладеного матеріалу стає зрозуміло, що
найкращими шляхами подальшого розвитку системи навчального процесу є
практичний експеримент, та ретельний контроль зі сторони вповноважених
державних органів за його проведенням, з отриманням необхідного
фінансового забезпечення. Звичайно, через те, що на даний момент країна
переживає важке фінансове положення, такий експеримент буде потребувати
набагато більше часу та зусиль і результати будуть отриманні не настільки
швидко і оброблені не настільки ретельно як хотілось би, але ми змушені
працювати з тим, що маємо. Не залишається нічого, окрім як набратись
терпіння, сподіватись найкращого та робити свою освітню роботу з усією
відданістю та прилеглістю. Бо саме тоді буде помітний результат у розвитку
системи навчального процесу, навіть не зважаючи на всі перешкоджаючі
фактори.
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СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ШЛЯХИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ
У статті наведено відомі системи організації навчального процесу
вищої освіти, окреслено недоліки кожної з них; представлено існуючу
систему організації навчального процесу у вітчизняній вищій освіті і
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запропоновано найбільш прийнятну для вищої освіти в Україні; розглянуті
можливі кроки для її вдосконалення.
Ключові слова: система організації навчального процесу; кредит;
модуль.
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СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
ДЛЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВИСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПУТИ ЕЁ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
В статье приведены известные системы организации учебного
процесса в высшем образовании, описаны недостатки каждой;
представлено существующую систему организации учебного процесса в
отечественном высшем образовании и предложено наиболее приемлемую
для высшей школы Украины; рассмотрены возможные шаги к её
усовершенствованию.
Ключевые слова: система организации учебного процесса; кредит;
модуль.
V. Prokhorchuk
SYSTEM OF EDUCATIONAL PROCESS IN NATIVE HIGHER
EDUCATION. WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT
The article presents the famous educational system of higher education,
outlined disadvantages of each of them; presented the current system of
educational process in the national higher education and proposed the most
appropriate for high school in Ukraine; discussed possible steps for its
improvement.
Keywords: system of educational process; credit; module.
Ще з давніх часів економічний, політичний і соціально-культурний
прогрес суспільства значною мірою залежав від поширення серед населення
вміння читати, писати й рахувати. Хоч на сьогодні освіта і зазнала значних
змін, проте основна ідея залишилася такою самою. Економічно розвинені
країни й надалі приділяють багато уваги освіті, щоб виховати зі своїх
громадян висококваліфікованих адаптованих спеціалістів, цілеспрямованих
на самореалізацію в процесі трудової діяльності, інноваційних, тобто здатних
до розробки нових ідей, технологій та виробів.
Світова економіка стала схильною до коливань, і зміни часто є
абсолютно непередбачуваними. Колись отримані знання застарівають дуже
швидко, і їх постійно слід поповнювати й оновлювати. Постіндустріальний
світ з його шаленими швидкостями разом з fast-food запроваджує fasteduсation, тобто освіту вузько функціональну, спрямовану на конкретну
професійну функцію, яка гостро актуальна сьогодні, але буде непотрібна вже
завтра. Все більше функція професійної підготовки та перепідготовки
переходить до короткотермінових навчальних програм, курсів, майстеркласів тощо, які здатні організовувати самі виробничі та інші корпорації, не
вдаючись до послуг класичних вищих навчальних закладів.[2] І враховуючи
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ці обставини, здобування вищої освіти також має змінюватись,
удосконалюватись, набувати нових форм і методів навчання, щоб класичні
вищі навчальні заклади і надалі могли надавати так необхідну цьому світу
вищу освіту.
Останнім часом дуже часто піднімається питання якості вищої освіти в
Україні. У будь-якій системі є свої недоліки, тому це питання має неабияку
цінність, оскільки одним із критеріїв цієї якості є професійність фахівців, що
здобули освіту з тієї чи іншої спеціальності. Кожна людина хоче отримати
кваліфіковану медичну допомогу, належний захист своїх прав у суді,
гарантію того, що їжа, яку вона вживає, безпечна і корисна, а також багато
інших послуг, гарантованих для кожного громадянина у разі їх необхідності.
Це все можна забезпечити у разі високої професійності людей, що надають ці
послуги – лікар має отримати певні знання, вміння та навички, щоб провести
поетапну діагностику організму пацієнта і поставити правильний діагноз або
ж оперативно надати першу медичну допомогу; суддя повинен приймати
рішення відповідно до законів не зважаючи на посаду чи матеріальний стан
підсудного; юрист, в свою чергу, зобов’язаний надавати якісну допомогу
будь-якій особі, що цього потребує, а також робити все необхідне для
захисту свого клієнта; працівники служби контролю якості за продуктами
харчування мають відповідально ставитися до своєї професії і надавати
об’єктивну оцінку якості продуктів, особливо у разі порушення санітарноепідеміологічних норм. І ці всі умови стосуються кожної професії, а оскільки
необхідні знання, вміння і навички надає відповідний навчальний заклад, то
про питання освіти не потрібно забувати, а навпаки – приділяти особливу
увагу.
Одним із чинників, які впливають на якість освіти, є звичайно ж
система, за якою відбувається навчання. Так вже історично склалося, що
Україна нерозривно пов’язана з історією Радянського Союзу. Але спочатку
варто було б розглянути існуючі системи організації навчального процесу.
Світова вища освіта поділяється на три форми: курсову систему,
предметну систему і кредитно-модульну систему.
Курсова система характеризується поділом навчання на курси і
семестри, при чому враховуються зв’язки між дисциплінами для логічного і
структурного викладу навчального матеріалу. Семестр закінчується заліковоекзаменаційною сесією, відвідування занять є обов’язковим і здача різного
роду робіт (курсових, дипломних, тощо) відбувається у встановлені
терміни.[1]
Предметна система характеризується тим, що студент самостійно
обирає предмети, які він буде вивчати, із переліку обов’язкових і додаткових
(за вибором). Контроль знань відбувається тоді, коли студент опанував
обрану дисципліну, тобто виконання навчального плану здійснюється в
індивідуальному темпі. Перехід на наступний курс відбувається тоді, коли
студент опановує необхідну кількість дисциплін.[1]
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В основі кредитно-модульної системи лежить предметна. Ця система
була введена для кращої мобільності і запровадження єдиної форми навчання
для європейських вищих навчальних закладів. Був запропонований
універсальний показник навчального навантаження студента, який назвали
кредитом. Прийнята у Болонській декларації (1999 р.) Європейська система
переведення і накопичення кредитів – ECTS базується на угоді про те, що 60
кредитів складають навантаження студента очної форми навчання впродовж
академічного року. Навантаження студента очної форми навчання в Європі
дорівнює 36/40 тижням в рік, і тому один кредит дорівнює 24-30 робочим
годинам. Навантаження означає приблизний час, який потрібно середньому
студенту для досягнення необхідних результатів навчання. Розподіл кредитів
ґрунтується на офіційній тривалості циклу програми навчання. Загальне
навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, яке вимагає 3-4
роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам. Кожний кредит дорівнює 24-30
годинам робочого часу (в Україні – до 36 годин), до якого зараховується час
відвідування лекції, практичних і семінарських занять, написання реферату,
дослідницька робота тощо. Для того, щоб студент добре засвоїв навчальну
дисципліну, вона поділяється на певну кількість змістовно завершених
частин, які називаються модулями. Модуль – це задокументована завершена
частина освітньо-професійної програми, що реалізується різноманітними
видами навчальної діяльності студента. Досконально опанувати дисципліну –
це те саме, що знати матеріал кожного модуля.
Після вивчення матеріалу кожного модуля студенту зараховується
кредит й одночасно виставляється підсумкова оцінка модульного контролю.
Для цього використовується загальноприйнята в європейських країнах
шкала, яку можна порівняти з тією, що використовувалася у нас:
A –90-100 балів – «відмінно» («5») – кращі студенти 10%,
B –82- 89 балів – «дуже добре» («4») – наступні за ними 25%,
C –75-81 бали –«добре» («4») – наступні за ними 30%,
D –69-74 бали –«задовільно» («3») наступні за ними 25%,
E – 60 - 68 балів – «достатньо» («3») – наступні за ними 10%,
FX–35-59 балів – «незадовільно» («2») через незнання тієї чи іншої частини
матеріалу,
F – 1- 34 балів – «незадовільно» («2»), студент погано засвоїв увесь матеріал.
Підсумкова (семестрова) оцінка за знання дисципліни в цілому теж
виставляється за 100-бальною шкалою. Однак кредитно-модульна система не
передбачає обов’язкового семестрового екзамену або заліку для всіх
студентів. Студент, що отримав під час модульного контролю достатню
кількість балів, звільняється від складання іспиту, що стимулюватиме його
до систематичного навчання. Ця оцінка може бути визначена відповідно до
балів, що отримані студентом за підсумками модульного контролю. Для
цього визначається середньоарифметичне число балів, що нараховані за
знання кожного модуля.[2]
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Від радянської освіти у спадок українській залишилася курсова
система. Але 19 травня 2005 року Україна підписала Болонську декларацію
тим самим приєднавшись до процесу створення єдиного європейського
простору вищої освіти.[2]. Отже, вітчизняна освіта має кредитно-модульну
систему організації навчання, проте на практиці є свої перешкоди у процесі
переходу від курсової до кредитно-модульної системи, оскільки важко
змінити те, що працювало століттями. З іншого боку постає питання «А чи
потрібно докорінно змінювати вже існуючу систему?», адже можна
вдосконалити вже існуючу. Шлях кращий для одних країн не обов’язково
буде кращим для інших.
Усі існуючі системи вищої освіти мають свої недоліки. Курсова
система має чіткі терміни для здачі різного типу робіт та обов’язковість
відвідування студентів занять. Проте чи є це настільки поганими умовами?
Терміни дисциплінують студентів, а присутність на парах, на мою думку, є
необхідною умовою здобуття знань. Людська пам’ять так вже влаштована –
ще раз послухати матеріал не буде зайвим, а навпаки – корисним. З іншого
боку, за такої системи є досить жорстка система оцінювання за 5ти бальною
шкалою. В цьому питанні кредитно-модульна система має перевагу, оскільки
за кредитно-модульної системи студент вчиться протягом усього семестру,
показуючи свої знання не лише на екзамені. Екзамен – це досить
суб’єктивний контроль знань, адже в день його складання може статися
багато подій, що можуть негативно вплинути на результат. Наприклад, під
час екзамену самопочуття студента погіршилося і тоді ймовірність показати
свої реальні знання зменшуються. Але якщо в такому випадку студент
працював увесь семестр, заробив певну кількість балів, екзаменатор зможе
виставити кінцеву оцінку спираючись на результати складання модулів, при
цьому суб’єктивність значно знижується. Також курсова система в
Радянському Союзі давала більш глибокі фундаментальні знання у
порівнянні з предметною системою, що була в західних країнах. Це
неодноразово підтверджувалось на міжнародних олімпіадах. Політика «дати
побільше знань» не є такою вже й поганою. Вимагати потрібно більше, ніж
хочеш отримати. Проте за такої політики студенти перевантажені об’ємом
інформації, яку потрібно осягнути, зрозуміти або запам’ятати і до того ж у
встановлені терміни.
Предметна система, у порівнянні з курсовою, має предмети за вибором,
що дає свободу студентам у вивченні тих чи інших дисциплін. В такому
випадку студент обирає ті дисципліни, які будуть цікаві або корисні саме для
нього. Курсова система не має дисциплін за вибором – усі студенти вивчають
одні й ті ж предмети.
Я вважаю, що перехід до кредитно-модульної системи в Україні
триватиме досить довго. Щось нове створюється не за один день або рік. В
першу чергу змінити свій спосіб навчання повинні самі студенти. Кредитномодульна система вимагає самонавчання, а викладач в цьому випадку грає
роль консультанта, який може скерувати до вивчення тих чи інших питань.
149

-

-

Проте раніше викладач читав матеріал починаючи з основ і закінчуючи
складними темами, що для деякої частини студентів зараз більш зрозуміліше.
Також Україну не полишає проблема вивчення іноземних мов, а особливо
вивчення англійської, яка так необхідна у користуванні іноземними
підручниками. За радянської освіти українська мова практично не
використовувалася у викладенні навчального матеріалу, а тим більше – у
написанні підручників. Тому зараз існує певний дефіцит україномовних
підручників, особливо з тем, які є актуальними і такими, що розвиваються.
Отже, аналізуючи усі недоліки і переваги представлених систем, я
вважаю, що кредитно-модульна система є найкращою на даний момент для
України. Проте потрібно врахувати особливості історичного розвитку
вітчизняної вищої освіти і не займатися механічним копіюванням, при цьому
залишити позитивні механізми, що використовуються в процесі навчання у
курсовій системі. Також зробити ряд кроків:
зробити, відповідно до спеціальності, реальний вибір предметів за вибором;
впровадити вчасне електронне інформування студентів про зміни в
навчальному процесі (наприклад, про зміни в розкладі);
створити необхідні умови для навчання (ввести моніторинг температурного
режиму на факультетах);
заохочувати в написанні наукової літератури та підручників з сучасних
актуальних питань державною мовою;
створити наукові гуртки для стимулювання студентів у навчанні;
заохочувати студентів до самонавчання;
проаналізувати проблему вивчення іноземних мов і впровадити необхідні
заходи для її вирішення (на мою думку, ця проблема починається ще зі
школи, тому необхідно починати саме з цієї ланки освіти);
проаналізувати перелік дисциплін, що читаються на кожній спеціальності,
оновити ті, що застаріли, а також впровадити нові, які б давали змогу
розвиватися в сучасних актуальних напрямках розвитку науки;
Цілком логічним є висновок про необхідність серйозної підготовки і
студентів, і викладачів вищих навчальних закладів України, щоб у складний
період освітніх інтеграційних процесів максимально зберегти позитивні
здобутки національної системи освіти й ефективно використати досвід
європейських країн для підготовки мобільного, творчого спеціаліста високої
кваліфікації. Ефективне впровадження передових ідей Болонського процесу,
як і будь-яких інновацій, повинно відбуватися з урахуванням та збереженням
найкращих вітчизняних освітніх надбань та традицій, модернізація
української системи вищої освіти повинна відбуватись поступово, без
зайвого поспіху. Адже відомо, що перехід від однієї системи до іншої, з
одного рівня на інший дуже часто супроводжується кризовими явищами. Ось
чому політика щодо Болонського процесу має бути виваженою, прозорою та
виразною.[3]
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Стаття присвячена проблемі поліпшення організації навчального
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Статья посвячена проблеме улучшения организации ученого процесса в
высшем учебном заведении путем специальной психолого-педагогической
профессиональной підготовки преподавателя.
Ключевыеслова:образование, образовательный процесс,специфіка
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The article devoted to the improvement of the educational process in higher
education by special psychological and educational professional training
instructor.
Keywords:education, educational process, specification of teaching,
educational technology.
Актуальність.Очевидно, з часом все змінюється: і люди, і їх погляди,
психологія, політика, і спосіб життя, і цінності. Така швидкозмінність
сучасного суспільства відбувається під впливом багатьох факторів, серед
яких чільне місце займають:
а) процеси глобалізації;
б) розвиток тенденції переважання ринкових стосунків у суспільстві,
в якому знання людини стали товаром;
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в) утворення інформаційного суспільства, зокрема, бурхливий
розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій та їх застосування у всіх
життєвих сферах суспільства;
г) науково - технічна революція;
д) розвиток демократії в суспільстві і зростання впливу особистості на
суспільство, насамперед, через систему виборів;
е) поява в суспільстві все нових видів і форм діяльності та
необхідність оволодіння ними членами суспільства.
Актуальність поліпшення освіти є чи не найважливішою, оскільки
становлення людини відбувається в більшій мірі завдяки їй(освіті). Будьякому суспільству необхідний оновлений процес освіти для вирішення
завдань ХХІ століття, пов'язаних з забезпеченням інтелектуальної
незалежності, виробництвом і просуненням нових знань, підготовкою і
формуванням відповідальних і освічених громадян і високо кваліфікованих
спеціалістів, без яких не можливий ні економічний, ні соціальний, ні
культурний, ні політичний прогрес. Оскільки суспільство все більше і більше
потребує знань, освіта, особливо вища, виступає в якості основних
компонентів культурного соціально-економічного і екологічного стійкого
розвитку людства. Тому розвиток освіти у більшості країн світу віднесено до
найважливіших національних пріоритетів. В Україні також відбувається
становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий
освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в
педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.
Отже, так як змінюється психологія учнів і студентів (в порівнянні з
попередніми роками), то й педагогів потрібно відповідно готувати.
Метою даної статті є дослідження проблем організації освітнього
процесу у вищому навчальному закладі на різних рівнях підготовки та
запропонувати шляхи їх вирішення.
Гуманістична парадигма освіти передбачає концентрування
навчального процесу не на навчальній дисципліні, а на особистості студента,
його професійному становленні та особистісному зростанні. Задля цього сам
викладач має бути високого рівня самоактуалізованості, особистісної й
громадянської
зрілості.У
педагогіці
вищої
школи
вважається
загальновизнаним, що професійні вимоги до педагога повинні складатися з
трьох основних комплексів: загальногромадянські риси, властивості, що
визначають специфіку педагогічної професії, спеціальні знання, уміння й
навичкиспеціальності.Професійна діяльність викладача вищої школи вимагає
наявності певних особистісних якостей, соціально-психологічних рис і
педагогічних здібностей.
Серед них основні такі:
1. Загальногромадянські риси: широкий світогляд, принциповість і
стійкість переконань, громадянська активність і цілеспрямованість,
національна самосвідомість, патріотизм і толерантність щодо інших народів і
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культур, гуманізм і соціальний оптимізм, високий рівень відповідальності та
працелюбність
2. Морально-психологічні якості: Чесність і ясність у взаєминах з
людьми, високий рівень загальної психологічної культури, повага до
професіоналізму інших і наукової спадщини, акуратність і охайність,
дисциплінованість і вимогливість.
3. Науково-педагогічні якості: Науково-педагогічна творчість,
професійна працездатність, активна інтелектуальна діяльність, науковий
пошук, педагогічне спрямування наукової ерудиції, педагогічна
спостережливість, педагогічна уява та інтуїція, володіння педагогічною
технікою, активна інтелектуальна діяльність, науковий пошук, гнучкість і
швидкість мислення у педагогічних ситуаціях, висока культура мови та
мовлення, володіння мімікою, тоном голосу, поставою , рухами і жестами.
4. Індивідуально-психологічні
особливості:
високий
рівень
соціального сприйняття й самопізнання,висока інтелектуально-пізнавальна
зацікавленість і допитливість, інтерес до розвитку потенційних можливостей
студентів і потреба в педагогічній діяльності з ними, позитивна концепція,
емоційна стійкість, витримка й самовладання, саморегуляція, самостійність і
діловитість у вирішенні життєво-важливих завдань, твердість характеру.
5. Професійно-педагогічні
здібності:
адекватне
сприйняття
студента, безумовне прийняття його як особистості, педагогічний оптимізм,
проектування цілей навчання, прогнозування шляхів становлення
майбутнього спеціаліста, конструювання методичних підходів і здатність
передбачати можливі результати, організаторські та комунікативні здібності,
духовний вплив на академічну групу і особистість студента.
Що стосується вимог до особистісних якостей викладача, то для
налагодження оптимальних стосунків зі студентами він має володіти такими
рисами: об'єктивність в оцінці знань, поважне ставлення до студентів і
терпіння, доброзичливість, вимогливість, зацікавленість в успіхах студентів.
Викладач має володіти також професійними вміннями, дотримуватись
логічної послідовності у висвітлені матеріалу, викладати матеріал ясно,
доступно, роз'яснювати складні положення, виокремлювати головні моменти,
вміти викликати та підтримати інтерес аудиторії до предмету. Студент має
сприйматись викладачем як суб'єкт навчання, їх взаємодія має будуватись на
основі діалогічного підходу, що забезпечує такі стосунки, які ґрунтуються на
рівності позицій, повазі та довірі до студента як свого партнера [4].
Саме це дає змогу зрозуміти один-одного і є найкращим способом
взаємодії, а також допомагає задовольнити особисті потреби і інтереси всіх
учасників навчального процесу. Сучасний викладач не має бути
маніпулятором, тобто не намагатися підкоряти і контролювати волю слухачів
для досягнення власної мети; він має володіти протилежним до маніпуляції
потенціалом – самоактуалізацією. Самоактуалізуючими людьми є ті, які
відрізняються від інших сильною потребою в діяльності, творчості, а також
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відповідальністю, справедливістю, тощо. Самоактуалізація це бажання
людини стати тим, ким вона може стати, досягти вершини свого потенціалу.
Не менш важливим компонентом у діяльності викладача є його
інформаційна культура. В умовах переходу нашого суспільства у
постіндустріальне та інформаційне суспільство висуваються нові вимоги і
створюються нові можливості у застосуванні інформаційних технологій та
комп'ютерної техніки практично у всіх галузях виробництва, науки, освіти,
культури і навіть побуту. Тому, вже сьогодні викладач мусить ефективно
використовувати нові технології та джерела інформації, що сприятиме більш
продуктивному засвоєнню нових знань та умінь у системі подальшого
розвитку інформатизації суспільства. Значну увагу слід приділяти
прищепленню інформаційної культури студентам різних спеціальностей та
розробці
методології
її
формування;
широкому
впровадженню
інформатизації в навчальний процес і наукові дослідження. Кожен викладач
повинен оволодіти хоча б найменшим рівнем комп'ютерної грамотності та
сучасної інформаційної культури. Це тим більше стає актуальним, тому що
безпосереднє використання комп'ютерної технології спрощує викладання
цілого ряду дисциплін та контроль знань. За допомогою комп'ютера також
легше проводити індивідуальне навчання.
При подальшій інформатизації суспільства необхідно звертати
постійну увагу викладачів на нові технології роботи з інформацією та
невпинний розвиток комп'ютерної техніки. Вони мають самостійно
відслідковувати та вивчати інновації у цій сфері. Ще однією невід'ємною
складовою характеристики викладача є рівень його педагогічної культури.
Педагогічна культура є частиною загальнолюдської культури, в якій з
найбільшою повнотою відображені духовні і матеріальні цінності освіти і
виховання, а також способи творчої педагогічної діяльності, необхідні для
обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціалізації особистості
і здійснення освітньо-виховного процесу. Педагогічна культура інтегрує
історико-культурний педагогічний досвід і регулює сферу педагогічної
взаємодії. В культурно-історичному аспекті вона містить світовий
педагогічний досвід як зміну світових культурних епох і відповідних їм
педагогічних цивілізацій як історію педагогічної думки науки і освіти. В
соціально-педагогічному аспекті педагогічна культура постає як
характеристика особливостей педагогічної взаємодії поколінь. В аспекті
діяльності педагогічних закладів педагогічна культура досліджується як
сутнісна характеристика середовища, способу життя, особливостей
педагогічної системи, як процес її руху до нового якісного стану. В
індивідуально-особистісному аспекті вона розглядається як вияв сутнісних
властивостей особистості, професійної діяльності і спілкування педагога.
Сучасна парадигма вищої освіти висуває об'єктивну необхідність
спеціальної підготовки викладацьких кадрів. Розвиток педагогіки і
психології, інтерес до особистості та її потенційних можливостей
саморозвитку, розуміння освіти як неперервного процесу, який характеризує
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життєдіяльність сучасної людини, спричинили підвищений інтерес до питань
підготовки і перепідготовки викладачів вищої школи.
Ґрунтовні знання з педагогіки та психології є запорукою ефективної
організації викладачем особистісно-орієнтованого навчального процесу. Ці
знання сприятимуть виробленню у викладача таких необхідно важливих рис
як доброзичливість, повага до молодих людей, до їхнього прагнення
навчатися, уважне ставлення до їхньої ініціативи, тактовність у спілкуванні,
послідовна і постійна вимогливість, терплячість до помилок, готовність
допомогти та інші. Психологічні знання допомагають викладачеві виробити
позитивну концепцію, створити комфортні умови саморозвитку та розвитку
особистості кожного окремого студента. Педагогічні знання сприяють
оптимізації навчально-виховного процесу, допомагають фахівцю знайти і
підібрати
прогресивну
педагогічну
технологію,
надати
освіті
випереджального характеру, тобто націлити її на майбутнє, на розв'язання
проблем нового століття, розвиток творчих здібностей учнів, формування у
них нового способу мислення та дій [2].Психолого-педагогічні знання
допомагають спеціалісту подолати психологічний бар'єр до нового,
інноваційного; розвивають вміння проектувати свою діяльність;
структурувати соціально-культурний досвід на рівні знань, норм, цінностей;
навчають педагогічному спілкуванню. Основою педагогічного спілкування є
педагогічний діалог. Щоб зробити діалог ефективним, викладачу необхідно
оволодіти такими вміннями: а)ставити мету спілкування і добиватися її
досягнення шляхом аргументації на основі конкретних фактів, різних видів
наочності; б)формулювати систему питань до співбесідника; в)аналізувати
відповіді співбесідника і будувати подальший діалог з ним, враховуючи його
знання, настрій та практичний досвід у використанні варіативності ситуацій;
г)добиватися взаєморозуміння у спілкуванні, реагувати на правомірність
аргументів та форму висловлення співбесідника; д)підтримувати
невербальний контакт із співбесідником, відчувати його психологічний стан,
орієнтуючись на зовнішні ознаки. Впровадження в практику професійнопедагогічної освіти нових технологій неможливе без ретельної підготовки
генерації викладачів з новою педагогічною свідомістю. Опанування новітніх
педагогічних технологій, побудованих на діалогічному підході передбачає
суттєві зміни в організації навчально-виховного процесу. Слід поширити
арсенал організаційних форм проведення занять, у першу чергу
неформальних, в яких діалогічний метод стає домінуючим. В першу чергу,
повної сили слід надати диспутам, співбесідам, самоаналізу, „мозковим
атакам", моделюванню, конструюванню, захисту творчих проектів,
проблемним та ситуаційним завданням, дидактичному театру, навчанню
пошуку альтернативних рішень. Організація роботи передбачає варіативність
змісту навчання, певний ступінь його вибору студентом. Тому діалогічний
підхід у широкому розумінні дає плідні результати у системі професійної
підготовки викладачів. Не можна не врахувати ще один важливий чинник,
який є особливо актуальним у формуванні сучасного викладача вузу – це
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фахові знання. Кожен педагог має володіти системою знань зі спеціальності.
Важливим є те, що він має постійно оновлювати свої знання, займатися
самоосвітою. Самоосвіта має включати такі аспекти як: читання літератури з
фаху; слідкування за телевізійними і радіо передачами та новинами; робота з
електронними джерелами інформації, зокрема робота в Інтернеті. В іншому
випадку, в час коли студенти також мають доступ до всіх цих інформаційних
джерел, викладач втратить свій авторитет в очах студентів в разі своєї
необізнаності. А також викладач має бути всесторонньо розвиненою
особистістю і окрім фахової інформації йому необхідно цікавитися
процесами, які відбуваються в сучасному суспільстві та світі, розвивати
творчі, етичні та естетичні смаки.
Висновки.Отже, основними компонентами формування педагогічної
майстерності та професіоналізму є:
1. державна кадрова політика;
2. навчально-виховний процес;
3. педагогічні знання;
4. психологічні знання;
5. фахові знання;
6. всебічний розвиток.
І лише при наявності всіх цих компонентів можна говорити про викладача –
професіонала, майстра своєї справи. Зараз, в період світової глобалізації та
трансформації суспільства відбувається переоцінка всіх сфер діяльності
взагалі і системи освіти зокрема. В умовах блискавичних змін,
інформатизації та комп'ютеризації суспільно-життєвого процесу перед
вищою освітою постає ряд нових завдань, переглядається освітня парадигма.
Від вищої школи вимагається задоволення потреб особистості в таких
знаннях і такій інформації, які б дозволяли швидко адаптуватися в сучасній
ситуації, яка змінюється з кожним днем. Ознайомившись із багатьма
джерелами та проаналізувавши їх можна змалювати психолого-педагогічну
модель сучасного викладача вузу. Згідно з цією моделлю сучасний викладач
має володіти певними особистісними якостями, соціально-психологічними
рисами, педагогічними рисами і педагогічними здібностями, серед них такі:
а)загально - громадянські риси; б)морально – психологічні якості; в)науковопедагогічні та індивідуально-психологічні особливості; г)професійнопедагогічні здібності.
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Стаття присвячена проблемі актуальності і сучасності навчального
процесу. В статті також розглянути можливi шляхи подальшого розвитку
організації навчального процесу.
Ключові слова: система організації, актуальність освіти, навчальний
процес, вища освіта, очікування від сучасної освіти, розвиток організації
навчального процесу, розвиток.
Статья посвящена проблеме актуальности и современности учебного
процесса. В статье также рассмотреть пути дальнейшего развития
организации учебного процесса.
Ключевые слова: система организации, актуальность образования,
учебный процесс, высшее образование, ожидания от современного
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T he article discusses the relevance and modernity of the educational
process. The article aslo deals with ways, in which system of education process
organization can be further improved
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Актуальність. Освітній процес − це інтелектуальна, творча діяльність
у сфері освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науковометодичних і педагогічних заходів та спрямована на передавання, засвоєння,
примноження й використання знань, умінь та інших компетенцій осіб, які
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
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Система організації навчального процесу — це система організації
навчально-виховної діяльності, котра базується на органічній єдності і
гармонічному взаємозв’язку викладання і студента – тобто діяльності
викладача і студента. Ця єдність та взаємозв’язок зазвичай спрямовані на
досягнення певних цілей навчання, підготовки студента до його майбутньої
професійної діяльності та також на розвиток особистості студента [1][2].
Саме тому, можна зробити висновок, що самим головним завданням
навчального процесу у вищій школі є планомірна, методична та
цілеспрямована підготовка майбутніх експертів та фахівців різного профілю
та калібру до продуктивної, творчої життєдіяльності у сьогоденному
суспільстві. Більш того, організація освітнього процесу є надзвичайно
важливою, оскільки від неї залежить якість підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах, процес навчання можна розглядати як окремий вид
суспільної діяльності, основний засіб передачі соціального та професійного
досвіду. Без правильного подання інформації, тренування навичок та системи
мислення студент не зможе розвиватись як спеціаліст та, насамперед, як
успішна людина та особистість. Тому проблема вдосконалення організації
освітнього процесу у вищій школі є надзвичайно актуальною та важливою.
Метою даної статті є дослідження проблеми організації навчального
процесу у вищій школі та розгляд шляхів подальшого вдосконалення
навчального процесу на прикладі механіко-математичного факультету.
Проблеми вибору організації навчального процесу та проблему
організації навчального процесу зокрема були досліджені багатьма
зарубіжними та вітчизняними вченими, серед яких І. В. Артеменко, Алексюк
А.М, Цехмістрова Г.С, Щербакова К., Лозниця В та ін. [3]
По-перше, потрібно зауважити що оцінка ступені задоволення
очікувань студентів механіко-математичного факультету від організації
навчання в університеті буде носити суб’єктивний характер. Адже кожна
людина, кожен студент є індивідуальністю зі своїми цілями у житті та
амбіціями. На мою думку, найголовніше вміння яке дає механікоматематичний факультет - це вміння мислити, думати, робити висновки.
Щодо професійних навичок – програма навчального процесу на факультеті
побудована таким чином, щоб дати студентам як можна більш різносторонні
знання з багатьох дисциплін. Також потрібно підкреслити високий рівень
спеціалістів які доносять свої знання до студентів.
Перейдемо до питання огранізації навчального процесу та спробуємо
зрозуміти, як він влаштований та працює.
По-перше, саме головне що потрібно зазначити – це те, що процес
навчання у вищій школі визначається двома основними чинниками –
внутрішнім, що також називається суб’єктивним чинником та зовнішнім, що
називається об’єктивним чинником. До внутрішніх чинників відносять такі
речі, як характер студента, його образ мислення, особливості його
темпераменту, характеру, пам’яті, мотивацію до навчання, пізнавальні
можливості та здібності студента, його попередній досвід, рівень знань та
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стиль пізнавально-навчальної роботи. До зовнішніх чинників відносять
умови навчання у вищій школі, зміст та методи навчання, соціальне оточення
студента, форма проведення навчального процесу, рівень професійної
підготовки викладача, вимоги часу до професіоналів певної області, тощо.
По-друге, для того, щоб мати змогу проводити будь-який більш-менш
вагомий аналіз, потрібно мати уявлення про структуру навчального процесу
у вищій школі [4]. У своїй загальній формі, структура навчального процесу
складається з таких взаємопов’язаних компонент:
 Змістова – компонента, що полягає у оптимальному доборі дисциплін до
навчального плану, контроль змістовності навчальних програм та
підручників, а також оптимальний добір методів, засобів та також змісту
проведення навчальних завдань.
 Операційно-діяльнісна – компонента, що орієнтує на найбільш оптимальний
добір форм, методів, прийомів і засобів навчального процесу
 Оцінно-результативна – компонента, що полягає у ефективній та якісній
діагностиці рівня знань, навичок та умінь студентів, та також
самодіагностиці того ж. Також ця компонента включає в себе виявлення
шляхів поліпшення рівня знань, навичок та умінь студента.
 Цільова – компонента, що окреслює завдання та мету самого навчання у
ВНЗ, та також окреслює завдання навчально-пізнавальної діяльності
студентів на заняттях, та завдання вивчення певної конкретної навчальної
дисципліни.
 Стимулювально-мотиваційна – компонента, що полягає у заохочені студентів
до активної участі як у навчальній так і у пізнавальній діяльності, а також до
свідомого засвоєння знань і формування у студентів вітчизняних ВНЗ
позитивної мотивації та відношення до навчального процесу.
 Контрольно – регулююча – компонента, що орієнтована на добір
оптимальних методів забезпечення дієвого контролю та самоконтролю за
рівнем академічних досягнень студентів та методів підвищення рівня знань,
умінь та навичок студента.
Також зміст освіти є своєрідною точкою концентрації цілого набору
соціальних цілей, що проектують професійні та особистісні якості
випускника ВНЗ – тобто так званого продукту навчального процесу. І саме
головне, зміст освіти, являючи собою педагогічну модель соціального
замовлення окреслює ряд вимог суспільства до особистості, що отримує
освіту у ВНЗ та до викладача, тобто професіонала, що допомагає отримати
цю освіту.[5]
Не треба також забувати, що перебіг навчального процесу не
визначається прямо самим змістом освіти. Обсяг, структура та зміст освіти
також, в свою чергу, залежать від закономірностей і принципів навчального
процесу, та від певних реальних умов, за яких воно відбувається. Тому тут
має місце певний взаємозв’язок аніж пряма одностороння залежність одного
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від іншого. Це підтверджується також тим фактом, що форма проходження
діяльності студента та викладача, що допомагає змісту освіти бути засвоєним
молодим поколінням, та також методи, форми організації, навчальні засоби,
тощо визначаються характером цього змісту [6].
На механіко-математичному факультеті існують деякі проблеми у
навчальному процесі і зараз ми спробуємо їх перелічити:
Мабуть найбільш частіше зустрічається наступна проблема - дуже невелика
частка студентів відвідує пари через те, що вони цікаві для них. Для студента
важливо бачити цікавість та актуальність дисципліни, оскільки це послугує
не тільки додатковим до вивчення, а й допоможе становленню студента як
особистості, бо він бачитиме сенс у тому, щоб витрачати свої сили і час на
предмет. Але зустрічається таке що натомість часто студенти відвідують їх у
зв’язку з такими причинами: «так треба», «якщо я не розберусь з цим, я
отримаю погану оцінку» (це в результаті тягне причину «я не хочу втратити
стипендію»), що дуже давить в психологічному плані на студента.
Трапляються такі випадки, що студент з деяких причин не може відвідувати
заняття деякий час. І буває таке, що замість того щоб піти на зустріч і
запропонувати альтернативний спосіб відпрацювання пропущених занять,
викладач поглиблює цю проблему, можливо із-зо того що сприймає не
відвідування як зневагу до себе. Такі ситуації пригнічують студента.
Ще одна важлива проблема - викладачам буває не цікаво навчати студентів, і
студенти це бачать. Це важливо, оскільки байдужість викладача до студентів
викликає взаємну реакцію в них, але їх зневага зачіпає не тільки викладача, а
й предмет, що він викладає. За таких обставин рівень засвоєння інформації
стрімко падає, що виливається у непідготовленість фахівця у даних аспектах.
Зворотна сторона цього питання – коли викладач настільки захоплюється
своїм предметом, що вимагає такого ж ставлення та рівня знань від студенів.
Буває рідко, але такі випадки трапляються.
Стосовно володіння педагогічною майстерністю викладання взагалі. На
прикладі механіко-математичного факультету можу зауважити, що дійсно
цікаво і професійно проводять заняття викладачі, що
займаються
практичними речами, чим і зацікавлюють студентів, бо для них, як
зазначалось вище, важливо бачити сенс у тому, що вони роблять. Такі
викладачі вміють зацікавити студентів різними цікавими застосуваннями
свого предмету, або просто показуючи його актуальність. Таких близько
десятка та більшість з них є досить молодими. Заняття з цими викладачами є,
на мою думку, найцікавішими з запропонованних курсів. Цікаві такі курси
ще й тому що викладачі намагаються дати як змога більше корисної
інформації замість чисто теоретичного матеріалу.
Далі з приводу самих предметів. Зазвичай маємо дві ситуації: 1) В програму
курсу включенні предмети, що мали б вивчатись, але вони не вивчаються.
Така ситуація досить рідкісна, хоча все ж має місце, і в деяких випадках
може нести значний вплив на освітній рівень студента. 2) В програму курсу
включенні предмети, що мали б або зовсім не вивчатись за непотрібність, або
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вивчатись як спецкурси, або на перших курсах. Стосовно 2-ї пункту – це, на
мою думку, наслідок як в спробах змін системи освіти в магістратурі взагалі,
так і загальної освіти в цілому. Дуже дивує коли на останньому курсі
технічного факультету значна кількість «нетехнічних» предметів. І ще більш
дивує різниця в вимогах між цими галузями.
 Щодо самого способу введення занять – дошка, крейда та конспект. У
провідних вищих навчальних закладах світу вже використовують технічні
засоби. На механіко-математичному факультеті конспекти в електронному
вигляді існують на деяких дисциплінах і таких одиниці. З цього випливає дві
проблеми на мою думку: 1) Не у всіх студентів каліграфічний почерк, в своїх
записах буває розібратися дуже важко. Тож студент бере конспекти більш
талановитого в творчому плані одногрупника і вчить за його записами.
Необхідність в власних пропадає, але «конспект необхідно здати, щоб
отримати допуск до іспиту».2) Дуже часто буває, що лекції перетворюються
на переписування з дошки замість того щоб спробувати розібратись в
матеріалі.
Тож спробуємо виявити причини перелічених вище недоліків:
 У деяких викладачів відсутня мотивація ставати кращими викладачами. Це
наслідок або того що вони не були ознайомлені або не проходили курси
педагогічної майстерності, а тому й не здатні гарно навчити студентів.
 Також важливо розуміти, що із-за ситуації в країні більшість студентів
ставить мету знайти роботу яка покращить їх матеріальний стан. Тож вони
будуть намагатись отримати знання яке їм буде доцільно. Є невелика
кількість котрим дійсно цікава саме наука.
 Великий вплив економічних проблем в нашій країні мають на фінансування
не тільки нашого факультету, а галузі освіти в цілому. До цього року досить
сильним фактором впливання на студентів була стипендіальна виплата. Після
того як змінять правила її надавання кількість студентів які будуть вчитися
заради нових знань різко зменшає. Бо кожна робота повинна оплачуватися. А
стимул «стипендіальні виплати отримуватимуть найкращу», на мою думку,
не вдалий.
Які ж шляхи вирішення цих проблем? Очевидно, що всі вони будуть
залежати від фінансування, у тій чи іншій мірі. Розглянемо ці варіанти:
 Покращення фінансового стану країни розв’яже багато проблем, зокрема
технічну складову освітнього процесу, підготовленість викладачів, дозволить
студенту обирати предмети та викладачів, оскільки можна буде розширити
персонал кафедр. Але, на жаль, в найближчий час це неможливо.
 Підвищувати педагогічну майстерність викладачів. Можливо провести курси
(майстер класи) із педагогічної майстерності. Але знову ж, це потребує
певних фінансових затрат.

161

 Найдешевшим варіантом буде проведення на кафедрах виховної роботи, що
могла б накласти якісь обмеження та підказати шляхи покращення діяльності
викладачів.
 Також не завадить заохочувати студентів до покращення організації
освітнього процесу у вищих навчальних закладах.
 Передивитись програми курсів. Зменшення часів не профільних предметів
які не несуть користі для майбутніх спеціалістів.
 Запровадження практик не тільки на факультеті, а й на підприємництві. Це
принесе вигоду обом сторонам - факультету добавить значущості,
підприємствам – нових навчених співробітників.
Висновки. Отже, підведемо підсумки. В даній роботі були розглянуто
питання очікувань студентів від освітнього процесу на прикладі механікоматематичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, висвітлено основні проблеми та запропоновано кілька
шляхів їх вирішення. Дана робота не мала на меті охопити всі проблеми
організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах, враховувати
специфіку викладання на інших факультетах. Не виключеним також є
знаходження шляхів покращення становища освіти відмінних від
запропонованих у даній статті. На мою думку, дана проблема є важливою,
оскільки основна функція університетів – підготовка кваліфікованих
спеціалістів, а для цього треба, перш за все, налагодити раціональний та
ефективний освітній процес. Я вважаю, що дане питання варте подальшого
вивчення в одному з двох шляхів:
1)
Організація освітнього процесу з урахуванням специфіки
кожного факультету;
2)
Організація освітнього процесу спільна для всіх факультетів.
Також під час пошуку оптимальної організації, на мою думку, не варто
лишати осторонь економічні та соціальні процеси як всередині країни, так і
світові. І найголовніше, студенти вчяться заради свого майбутнього, а не для
того щоб догодити викладачам. Тож мої думки з приводу очікувань від
навчання на механіко-математичному факультеті. Після завершення
навчання студент отримує технічну освіту, вміння швидко навчатись,
розбиратись в найскладніших галузях. На мою думку, це основні навички які
отримує студент після завершення навчання на механіко-математичному
факультеті.
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МЕТОДИ ТА ФОРМИ МОНІТОРИНГУ ТА ДІАГНОСТИКИ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ІЗ ІНФОРМАТИКИ
У статті висвітлені методи та форми моніторингу та діагностики
навчальної діяльності учнів з інформатики. Її актуальність, поняття та
види моніторингу та діагностики результатів навчальної діяльності а
також обґрунтовано доцільність поєднання різних форм діагностики
освітньої діяльності учнів при навчанні інформатики для підвищення якості
їх навчально-пізнавальної діяльності.
Ключові слова: моніторинг, діагностика, інформатика, освітня
діяльність, учні.
Savchenko Oleksandr
Methods and forms of monitoring and diagnosis of learning activities of
students on computer science
The article highlights the methods and forms of monitoring and diagnosis of
learning activities of students in computer science. Its relevance, concepts and
types of monitoring and diagnostics of results of training activities and the
expediency of combining different forms of educational diagnosis of students in
teaching science to improve the quality of teaching and learning activities.
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Савченко Александр
Методы и формы мониторинга и диагностики учебной деятельности
учащихся по информатике
В статье освещены методы и формы мониторинга и диагностики учебной
деятельности учащихся по информатике. Ее актуальность, понятие и виды
мониторинга и диагностики результатов учебной деятельности, а также
обоснована целесообразность сочетания различных форм диагностики
образовательной деятельности учащихся при обучении информатики для
повышения качества их учебно-познавательной деятельности.
Ключевые слова:
мониторинг, диагностика, информатика, образовательная деятельность,
ученики.
Актуальність дослідження.
Одним з найважливіших чинників успішного функціонування та
самореалізації людини в сучасному суспільстві стає якісна освіта.
Очікуваним результатом освіти є людина самодостатня, з розвиненим
інтелектом, вмінням приймати рішення, емоційно зріла, ініціативна, відкрита
до спілкування і готова до функціонування в соціумі. Проте знання, на які
традиційно була зорієнтована освіта, в наш час вже не вважаються головним
критерієм підготовки спеціаліста. Адже завдяки науковим дослідженням
вони постійно доповнюються або навіть кардинально змінюються. Тому в
сучасному суспільстві цінуються вже не самі знання, а вміння їх самостійно
здобути та використати для розв’язання конкретного завдання.
Важливим аспектом сучасної освіти є вимоги до випускника
загальноосвітньої школи в галузі застосування інформаційно-комунікаційних
технологій. При цьому інформатизація суспільства і є причиною виникнення
вищих вимог до соціально та професійно активної людини, фахівця будь-якої
галузі. Формуванню певного рівня інформатичних компетентностей учнів
старших класів сприяє стимулювання їх активності та самостійності в
оволодінні навчальним матеріалом в процесі навчання інформатики. А
вміння застосовувати набуті знання та досвід в навчальній, повсякденній,
професійній практиці сприяють формуванню різносторонньої особистості,
наукового світогляду людини, її інформаційної культури. Діагностування
освітньої діяльності учнів має забезпечувати повне, точне та систематичне
відображення результатів навчання кожного учня, оскільки саме в залежності
від результатів правильно визначається мета та завдання навчання,
обираються методи та будується доцільна послідовність їх використання, що
означає реалізацію зворотного зв’язку.
Отже, актуальним є визначення методів та форм моніторингу та
діагностики результатів навчання учнів в процесі вивчення інформатики, їх
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обґрунтування з метою підвищення якості їх навчально-пізнавальної
діяльності.
Теоретична частина: Поняття, види моніторингу та діагностики
результатів навчальної діяльності
Термін «моніторинг» походить від monitor (лат. – попереджуючий) та
monitoring (від англ. – контроль). В загальному випадку моніторинг
розглядається як комплексна система спостереження за станом об’єкта з
метою його контролю, прогнозування та сприяння подальшому розвитку [1,
с. 170]. Поняття моніторингу використовується в різноманітних галузевих
дослідженнях. Щодо освітнього або педагогічного моніторингу, то дане
поняття аналізується в працях В. Г. Бикової, М. Болгарової, Б. Бодрякова,
Н. Вербицькова, Г. Єльнікова, Є. Заїки, В.М. Полонського та ін.
Полонський В. М. дає таке означення [2, с. 150]: педагогічний моніторинг –
це довготривале спостереження за станом навчання і виховання та
управління цими процесами "шляхом своєчасного інформування учасників
про можливість неблагополучних, критичних чи недопустимих випадків".
Кожаспирова Г. М. та Кожаспиров А. Ю. розуміють під моніторингом
відслідковування результатів; постійне спостереження за певним процесом
з метою виявлення його відповідності бажаному результату або початковим
гіпотезам; діагностично обумовлена система неперервного простеження
ефективності навчання та виховання та прийняття управлінських рішень,
що регулюють та корегують діяльність школи [3, с. 119]. Розглянувши це
визначення, ми виявляємо, що спостереження визначається як постійне,
тобто необмежене часом, має проводитися кожен навчальний рік та
результати
повинні
бути
враховані
і
коригувати
діяльність
загальноосвітнього закладу. Це означає, що спостереження є універсальним,
визначається для всього навчального закладу та його результати
оцінюютьсяпедагогами всіх дисциплін і адміністрацією.
Концепція моніторингу вважається досить масштабною в плані її
спостережного характеру, так вчені і видатні науковці виділяють різні види
моніторингу [4, с. 520]:
за призначенням - збір та накопичення інформації, її систематизаціята
дослідження висновків;
за
галузями
педагогічний
та
психологічний,
а
також
соціологічний,економічний та демографічний;
за ієрархією систем управління: індивідуальний та інституційний, а також
муніципальний, регіональний та загальнодержавний.
Певні складові цієї класифікації є важкими, які розділяються на окремі
частинки. Так, моніторинг локального рівня, в залежності від об’єкта
спостереження ділять на:
адміністративний;
педагогічний;
психологічний;
учнівський.
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Ми можемо зрозуміти концепцію моніторингу як сукупність методів і форм
організації, збору та обробки інформації про діяльність освітньої системи,
яка забезпечує моніторинг її стану, процесу оцінки, прогнозування
майбутнього розвитку.
Педагогічна діагностика безпосередньо пов’язане з педагогічним
моніторингом і здійснює спільні з ним функції. Коли педагог здійснює
діагностування діяльності учня то він цим самим збирає дані, проводить їх
аналіз, і на відміну від моніторингу результати стосуються не тільки
дитини і її успішності, але й при цьому стимулюють педагога підправляти
особистісну педагогічну діяльність, обирати нові тацікаві форми та методи
навчання в освітньому закладі. Діагностика полягає у вивченні як
отриманих знань, вмінь, навичок та компетентностей, що проводиться
засобами моніторингу навчання, так і розуміння педагогом психологічних
властивостей дитини, здійснення аналізу його мотиваційного настрою,
розуміння внутрішнього стану. Взагалі за отриманими результатами вірно
здійсненого контролю вчитель отримує дані про навчально-пізнавальну
діяльність учнів, їх рівень інтелектуального розвитку, загальний обсяг і
якість засвоєного навчального матеріалу, рівень самостійного розвитку
дитини.
Діагностування освітньої діяльності учня має такі складові:
психолого-педагогічні особливості особи;
контроль результатів навчання з предмету;
рівень сформованості інформатичних компетентностей;
формування рівнів мотивації;
характеристика загальних простих та складних розумових операцій.
Практична частина: Методи та форми діагностики навчальної
діяльності учнів з інформатики
Швидке зростання знань разом з обмеженими можливостями їх
закріплення учнем під час навчання є певною проблемою в освітній системі.
Це потребує від дитини вміння вчитися, самостійно пізнавати нові знання і
засвоювати раніше не відомий для нього навчальний матеріал [5, с. 19].
Сучасний етап розвитку інформаційних технологій, персональних та
портативних комп`ютерів, забезпечення ними шкіл та інших освітніх
закладів, їх використання під час проведення різноманітних уроків, а також
можливість використовування учнями комп`ютерної техніки вдома набагато
спрощує роботу педагога і в той самий час загострює проблему вірного
вибору форм та методів навчання.
Будь-який вчитель має вміти розробляти власну методику навчання і
вірно використовувати її на своїх уроках [6, с. 11].
Окрім допомоги по засвоєнню знань та навичок на уроках, педагог має
забезпечити відповідну якість навчання, тому методи та форми, які
використовуються, мають бути направлені на досягнення поставленої мети,
тобто надати відповідні умови для якісного навчання, розвитку, а також
виховання школяра.
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Тому, під поняттям метод контролю усвідомлюють "систему
послідовних взаємопов'язаних діагностичних дій вчителя та учня, що
забезпечує зворотній зв’язок в процесі навчання з метою отримання даних
про успішність навчальної діяльності учня та ефективності учбового
процесу" [7, с. 165].
А під формою перевірки якості навчання розуміють - "усталену
завершену організацію педагогічного контролю в єдності всіх його
компонентів", спосіб організації проведення контролю [8, с. 535]. Якість
знань визначають, як рівень опанування учнями навчального матеріалу та
розвитку їх особистісних якостей [9, с. 227].
Процес перевірки освітньої діяльності учня полягає в повному,
точному та систематичному відображенню результатів навчальних досягнень
кожного з них, тому як від отриманих результатів визначається мета та суть
завдання, а також базуються методи щодо їх використання, яка полягає в
реалізації зворотного зв`язку [10, с. 21]. А. М. Алексюк, Ю. К. Бабанський,
Н. В. Морзе, В. В. Оконь, П. С. Ухань, Г. І. Щукіна досить тривало вивчають
дане питання і дають можливість урізноманітнити методи та форми
проведення діагностики з інформатики. В їх роботах можна знайти
різноманітні форми вивчення результатів освітньої діяльності школярів з
інформатики, а саме: усне та письмове опитування, проведення тестувань та
практичних робіт, спостереження, а також методи ігрової форми.
Проблематикою діагностики освітньої успішності школярів є
створення системи опитування так щоб репродуктивна активність полягала
не тільки в оволодінні знаннями освітнього матеріалу і в той же час не була
недооцінена в рамках її необхідності. Завдання репродуктивного характеру
мають використовуватись і в діяльності педагогів, для початкового
закріплення пройденої тематики уроку, так званого придбання базових знань,
що в подальшому дасть змогу дитині успішно виконувати завдання творчої
сфери. Хоча й зустрічаються відмінні від цього погляди педагогів, які вірять,
що дані форми є застарілими і куди кращим методом є лише тестування та
активно-інтерактивне навчання. Однак тільки система контролю знань, вмінь
та навичок, де задіяні завдання репродуктивного та творчого напрямку, а
також певні нестандартні завдання, приведуть до найкращого вивчення
освітнього матеріалу та формування відповідного рівня компетентностей
школярів. Під час проведення уроків педагог має коригувати власні методи
навчання в залежності від рівня засвоєного освітнього матеріалу: місцями
ускладнювати або полегшувати завдання, здійснювати аналіз виконаної
роботи, повторювати або закріплювати навчальний матеріал.
Ю.К. Кабанський, Н.В. Морзе, М.Б. Євтух, Л.М. Дибкова, М.М.
Фіцула, К.М. Гуревич, О.Д. Погрібна та інші науковці займались вивченням
проблем удосконалення форм, діагностуванням освітньої діяльності та
дослідження тестових методик контролю.
Види та форми діагностування поділяють:
1. Здійснення діагностування за суб’єктом:
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1) зовнішній (педагог, адміністрація школи);
2) взаємний (учень 1-учень 2);
3) самоконтроль.
2. За місцем у навчальному процесі:
1) попередній (актуалізація);
2) поточний (визначення рівня закріплення знань, набутих вмінь,
навичок);
3) тематичний (систематизація, узагальнення знань, вмінь, навичок);
4) підсумковий (діагностування знань, отриманих протягом року).
3. За формою проведення:
1) усний;
2) письмовий;
3) програмований;
4) практичний;
5) ігровий.
Для перевірки знань на уроках інформатики вербальним методом
зводиться до опитування в центрі класу, фронтальному опитуванні або при
застосуванні методів навчання ігрової форми. Фронтальне опитування не є
вдалою формою діагностики, так як не відповідає теперішнім вимогам
перевірки знань, тому що роботу на уроці потрібно складати так, щоб кожен
із присутніх учнів був уважним особливо ті які беруть участь в опитуванні.
Також досить вдалим є проведення так званого інтерв`ю, де педагог
проводить опитування дитини за раніше створеним сценарієм, тобто раніше
підготовленими питаннями. Не мало важливу роль відіграє вміння школяра
здійснювати захист власної практичної роботи, доповіді чи реферату, так як
за основу полягає вміння монологічно демонструвати свою роботу як перед
класом так і перед вчителем.
Усна форма опитування дає можливість на загальному рівні дати
оцінку розвитку школяра, вмінь самостійного висловлення своїх думок, при
цьому вдосконалюються навички точного та лаконічного їх промовлення,
правильного формулювання речення та вміння його аргументувати, наводити
приклади, які відзеркалюють рівень набутих знань, підправляти свої
уявлення з приводу досліджуваного об`єкту, однак при не коректній
організації може призвести до пасивного відношення іншими учнями.
Проведення діагностики навчальних досягнень школярів у формі
письмового опитування тісно пов`язане також і з усною формою, яке
проводиться у вигляді виконання самостійних робіт або домашніх завдань,
написання контрольних робіт чи розв’язування творчих задач. Для дитини
дана форма є набагато зручнішою, оскільки надається можливість більш
вірно та влучно створити відповідь, набагато довше часу використати для її
обміркування. Письмові роботи учнів дають змогу педагогу на досконалому
рівні визначити рівень знань дитини, бо в даній ситуації відсутній так званий
фактор тривоги учня, який яскраво відображається при усному опитуванні з
різних психологічних причин, будь-то страх перед класною аудиторією чи
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прояв тривоги безпосередньо перед вчителем. Письмова форма опитування
вимагає відповідного рівня знань, вмінь та навичок, особливо коли це
стосується виконань завдань творчого характеру. Більшість тем, які
вивчаються на уроках інформатики в старших класах, не передбачають
письмові роботи, проте при вивченні теми програмування даний вид роботи є
прийнятним.
Найкращою та найефективнішою формою діагностування при вивченні
шкільної інформатики є виконання практичних робіт. Повторення та більш
поглиблене удосконалення знань теоретичного матеріалу, закріплення вмінь
та навичок по використанню програмних засобів, підвищення
інтелектуальних даних учня його вмінь та навичок в сфері планування та
здійснення організації власної діяльності – все це є основними цілями
проведення практичних завдань. Коли відбувається вивчення програмних
засобів, неможливо переоцінити значимість роботи школяра за комп`ютером.
Державна підсумкова атестація (ДПА) є доцільною та ефективною формою
діагностування навчальної діяльності учнів з інформатики. Вона дає змогу
встановити якість отриманих знань учня, рівень сформованих навичок та
вмінь, а також життєвих компетентностей. Дозволяє визначити вміння
аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати, оцінювати та
робити висновки. Діагностування здійснюється у формі атестаційних робіт,
що містить в собі завдання, як теоретичного так і практичного характеру.
Так, збірник ДПА з інформатики [11] для випускників 11 класу містить 20
варіантів атестаційних робіт, кожен з яких складається з трьох розділів:
перший розділ, до якого внесено 13 завдань, з них 10 теоретичних і 3
практичних і вважається обов`язковим для його складання незалежно від
програми, за якою школярі навчались; другий розділ містить завдання з теми
"Основи алгоритмізації та програмування" і є обов`язковим для складання
тим учням, які здобували освіту за програмою академічного і профільного
рівнів; а також третій розділ, який складається з трьох завдань наступних
тем: "Автоматизація роботи в офісних програмах за допомогою VBA",
"Комп`ютерна графіка" та "Основи веб-дизайну" і призначений учням, що
навчалися за програмою профільного рівня.
Атестаційна робота за програмою рівня стандарту складається з трьох
частин, що відрізняються рівнем складності, кількістю завдань та їх
оцінюванням. В першій частині міститься 10 тестових завдань (4 - на вибір
однієї вірної відповіді із чотирьох запропонованих; 4 - на вибір кількох із
п`яти запропонованих; та 2 - на встановлення відповідності). Друга частина
містить 2 завдання з розгорнутою відповіддю на встановлення предметної
компетентності школярів щодо роботи з електронними таблицями та базами
даних. Третя частина складається з одного комплексного завдання з
розгорнутою відповіддю.
Завдання академічного рівня містять чотири частини. Як і в рівні
стандарту, кожна частина має свій рівень складності, кількість завдань і свій
принцип оцінювання, а також завдання першої, другої та третої частини
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повторюють завдання рівня стандарту. Четверта частина складається з
одного завдання розгорнутої відповіді на написання програми однією з мов
програмування.
Атестаційна робота за програмою профільного рівня має п`ять частин, з
відповідними рівнями складностями, кількістю завдань та їх оцінюванням. З
першої по четверту частини завдання ідентичні з академічним рівнем. П`ята
частина складається з трьох завдань з розгорнутою відповіддю, що
доповнюють завдання другої та третьої частин.
Тож вибір методів та форм діагностування результатів діяльності
учня залежить від дисципліни, її специфіки освітнього матеріалу й типу
уроку. Репродуктивні завдання можна подавати у вигляді тестів. При цьому
економиться час, за рахунок проведення швидкого моніторингу досягнень
учнів, вчасно коригуються методи навчання педагогом, визначається
потенціал розв’язування творчих завдань. Творчі завдання доцільно подавати
письмовими та практичними роботами, а також усним захистом проектів.
ВИСНОВКИ
В процесі дослідження методів та форм діагностування обґрунтовано
доцільність поєднання різних форм діагностування освітньої діяльності учнів
при навчанні інформатики для підвищення якості їх навчально-пізнавальної
діяльності.
Дослідження низки питань діагностики освітньої діяльності учня
дозволило визначити особливості моніторингу та діагностики навчальних
досягнень учнів з інформатики:
процес моніторингу
та діагностики навчальних досягнень школярів
зосереджений на аналізі отриманих результатів навчальної діяльності учнів,
їх безпосереднє навчання, виховання та формування компетентностей;
моніторинг слугує для вивчення різноманітних питань масштабного
характеру, тоді як діагностування спрямоване на невеликі колективи чи
окремого учня;
моніторинг вважається ресурсоємним в розумінні часу з приводу
дослідження конкретного питання, а діагностування слугує в пізнанні
навчальної діяльності від малих затрат часу до більш триваліших;
процес діагностування навчальних досягнень має виконувати всі функції
контролю знань.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ( НА
ПРИКЛАДІ « ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ»)
Лекція – ключовий елемент у вищій школі, оскільки саме під час лекції
створюється перше уявлення про предмет, що вивчається. Тому дуже
важливо робити їх (лекції) достатньо цікавими, щоб заохотити студентів. Тут
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відразу проводиться паралель із рекламою, тобто необхідно не просто прийти
на пару та прочитати матеріал, а ще й показати його найпривабливіші
сторони, щоб навіть непрофесіонал зміг з гідністю їх оцінити. На мою думку,
з даною задачею чудово справляється професор Массачусетського
технологічного інституту, Уолтер Левін (англ. Walter Lewin) [1-3]. Надалі я
буду посилатись на його лекції, оскільки вони є моїм уявленням про ідеальну
лекцію. Фактично із кожної своєї лекції професор робить шоу. Достатньо
тільки відмітити його лекцію на тему коливань маятника, на якій особисто
професор, щоб наочно продемонструвати незалежність періоду коливань від
маси, збільшив цю масу за допомогою власного тіла, так коливався десять
періодів, і, звісно, бажаного результату він досяг, тобто математичні
передбачення щодо періоду коливань збіглися із реальними вимірами.
Можна собі тільки уявити захоплення студентів в цей момент, таку лекцію
важко назвати нудною. Таких прикладів в його лекціях достатньо багато.
Звичайно, що лише акробатичних трюків та фізичних фокусів мало для
дійсно якісної лекції, має бути ще достатня насиченість новим матеріалом.
Цього, загалом, вистачає як і у нас на факультеті, так і на лекціях професора
Левіна, проте існує одна, але дуже суттєва, відмінність. Вона полягає в тому,
що майже кожна формула на парі Уолтера Левіна підтверджується на
експерименті, що демонструється прямо в лекційній аудиторії. Така тактика є
дуже позитивною, оскільки у студента відразу ж з’являється почуття, що
формули, написані на дошці, справді, з певною точністю, описують
навколишній світ, що дуже важливо для створення майбутнього спеціаліста
та науковця. Отже, практичне підтвердження отриманих формул є ключовим
пунктом, який я додаю до переліку опису ідеальної лекції.
На мою думку, ідеальна лекція має бути цікавою для студента, тобто
привертати його увагу, щоб він слухав, бачив і, як мінімум, запам’ятовував,
а, як максимум, розумів, що відбувається біля дошки.
Декілька порад, які слід прийняти до уваги [4]:
• Уникайте прямого повторення матеріалу з підручника, так щоб він
залишався корисним альтернативним ресурсом.
• Використовуйте парадокси, головоломки і очевидні протиріччя, щоб
заохотити студентів.
• Робіть зв’язки із поточними подіями і явищами повсякденного життя.
• Починайте кожну лекцію з чогось знайомого і важливого для студентів.
• Завершуйте кожну лекцію підсумками основних моментів лекції.
• Прийміть розумний і регульований темп, що врівноважує охоплення
матеріалу та студентське розуміння.
• Розгляньте можливість використання слайдів, відео, фільмів, CD-ROM, а
також комп'ютерного моделювання для поліпшення презентацій, але
пам'ятайте, що:
- шрифт повинен бути досить великим, щоб читати з найбільш
віддаленої частини кімнати.
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- Студентам потрібен час, щоб підвести підсумок своїх спостережень і
зробити висновки.
• Зверніть увагу на подачу матеріалу:
- Підтримуйте зоровий контакт зі студентами у всіх частинах
аудиторії.
- Виходіть із-за кафедри, коли це можливо.
- Пересувайтесь по аудиторії, але не так багато, щоб це відволікло
увагу.
- Говоріть до студентів, а не до дошки.
- Змінюйте настрій та інтенсивність подачі матеріалу.
- Варіюйте шляхи презентації матеріалу.
Зрозуміло, що серед всіх пунктів, є інтуїтивно зрозумілі, ал в усьому
переліку мені б хотілось відмітити найбільш злободенні пункти для нашого
факультету: 3-й, 4-й та 7-й. На мою думку, де починається зв’язок із
реальним світом, народжуються проблеми. Де застосовувати отриманні
знання? Як саме вони застосовуються? Зрозуміло, що перед студентами рано
чи пізно постають такі питання, а відповіді на них не завжди так просто
знайти, в ідеалі, це не має бути проблемою, ці відповіді мають бути готовими
вже на перших курсах.
Важливою також є методика діалогу з аудиторією, тут також можна
скористуватися порадами із [4]:
• Зачекайте досить довго, щоб показати, що Ви очікуєте від студентів
спочатку подумати, перш ніж відповісти. Деякі студенти знають, що якщо
вони мовчатимуть, професор дасть відповідь (Rowe, 1974).
• Вимагайте відповідь від добровольця або обраного студента.
• Визначте рівень впевненості студента в той час, як ви слухаєте відповідь.
• Вимагайте альтернативні відповіді або розробки, щоб дати матеріал для
порівняння, контрасту і оцінки.
• Вимагайте додаткові відповіді від тих же студентів з навідним питанням
або з подальшим спостереженням (мається на увазі спостереження за ходом
лекції).
• Направте подальше обговорення на порівняння, оцінку та розширення
запропонованих відповідей, а не на просту перевірку або спростування
правильних і неправильних відповідей.
• Запропонуйте друге або питання, що випливає з попереднього, щоб
продовжити дослідження.
• Питання професора повинні створити атмосферу довіри, а ніж викликати
страх. Одним з методів є заохочення студентів, щоб вони запропонували
кілька різних відповідей на питання.
• Студенту може бути запропоновано вихід за рамки лише відповіді та
початок розвитку навичок, необхідних для оцінки відповідей.
На мою думку, всі поради досить корисні для продуктивної роботи із
аудиторією.
Висновки:
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Коротко підмічаючи основні пункти ідеальної лекції з механіки, можна
особливо зазначити три основних пункти:
Практичне застосування прочитаного матеріалу повинно постійно бути
присутнім на лекції
Діалог із аудиторією із максимальною увагою викладача до студентів.
Провокування в аудиторії інтересу, впливаючи на емоційні враження від
лекції
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ПРОВЕДЕННЯ ІДЕАЛЬНОГО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ У
ВИЩІЙ ШКОЛІ
Стаття присвячена аналізу та характеристиці стану, визначення
проблем, шляхів їх вирішень, організації та підвищення ефективності
проведення семінарських занять, а також критерії їх оцінювання.
Методичні рекомендації, щодо розробки та організації проведення
семінарських занять у вищій школі.
Ключові слова: семінарське заняття, науково-педагогічний працівник,
наукова дискусія, методичні вказівки.
Статья посвящена анализу и характеристике состояния, определение
проблем, путей их решений, организации и повышения эффективности
проведения семинарских занятий, а также критерии их оценивания.
Методические рекомендации по разработке и организации проведения
семинарских занятий в высшей школе.
Ключевые слова: семинарское занятие, научно-педагогический
работник, научная дискуссия, методические указания.
This article analyzes the characteristics and status, identify problems, ways
of their solutions, organization and increase the efficiency of the seminars and the
criteria for their evaluation. Methodical recommendations on the development and
organization of seminars in high school.
Keywords: seminars, scientific staff member, scientific discussion,
guidelines.
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Cлово «семінар» походить від латинського «seminarium» - розсадник і
пов'язано з функціями «посіву» знань, що передаються від вчителя до учнів і
«проростають» у свідомості учнів, здатних до самостійних суджень, до
відтворення і поглибленню отриманих знань. У сучасній вищій школі
семінар є одним з основних видів практичних занять з різних наук, так як
представляє собою засіб розвитку у студентів культури наукового мислення і
спілкування.
Семінар — вид навчальних занять практичного характеру,
спрямованих на поглиблене опрацювання теоретичного матеріалу.
Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів,
формуванню самостійності суджень, умінню обстоювати власні думки,
аргументувати їх на основі наукових фактів. Вони сприяють оволодінню
фундаментальними знаннями, допомагають розвивати логічне мислення,
формувати переконання, оволодівати культурою толерантності, активно
впливати на соціальне становлення особистості.
Успіх усього семінару і особливо на етапі його підготовки багато в
чому залежить від ефективності самостійної роботи учнів. Іншими словами,
семінар вбирає в себе та інтегрує частину самостійної роботи учнів.
Семінар у порівнянні з іншими формами навчання вимагає від учнів
досить високого рівня самостійності в роботі з літературою - вміння
працювати з декількома джерелами, здійснити порівняння того, як одне і теж
саме питання викладається різними авторами, робити власні узагальнення і
висновки. Як вже зазначалося, при підготовці до семінару і в процесі його
проведення до учнів пред'являють більш високі вимоги в плані їх
самостійності, ініціативи, рівня розвитку їхнього вміння працювати з
навчальною літературою, що і створює більш сприятливі умови, ніж на
звичайному уроці, для організації дискусій, створення індивідуальної та
колективної роботи учнів, підвищує рівень їх осмислення та узагальнення
вивченого матеріалу. Комплексність даної форми занять визначається тим,
що в ході його проведення поєднуються виступи учнів і викладача;
позитивне тлумачення (розгляд) обговорюваної проблеми та аналіз різних,
часто дискусійних позицій; обговорення думок учнів і роз'яснення
(консультація) викладача; поглиблене вивчення теорії та придбання навиків
уміння її використовувати в практичній роботі. Оскільки семінар
призначений для поглибленого вивчення дисципліни, оволодіння
методологією науковогопізнання, то головна мета семінарських занять –
забезпечи-ти студентам можливість оволодіти навичками і вміннями
використання теоретичного знання стосовно особливостей досліджуваної
галузі [1].
На семінарах вирішуються такі педагогічні завдання :
- Розвиток творчого професійного мислення;
- Пізнавальна мотивація;
- Професійне використання знань у навчальних умовах:
- оволодіння мовою відповідної науки;
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- навички оперування формулюваннями, поняттями, визначеннями;
-оволодіння вміннями і навичками постановки і розв'язання інтелектуальних
проблем і завдань, спростування, відстоювання своєї точки зору .
У сучасній вищій школі семінар є одним з основних видів практичних
занять з різних наук, так як представляє собою засіб розвитку у студентів
культури наукового мислення та спілкування. Важливим чинником
результативності даного виду заняття, його високої ефективності є процес
підготовки. Виступи навіть найсумлінніших студентів без направляючої ролі
викладача
не
зможуть
почути
на
самому
семінарі.
Для успішного проведення семінару потрібна цілеспрямована попередня
підготовка. І викладач і навчають, повинні налаштовуватися на серйозну і
глибоку роботу [4]. Тому необхідно навчитися правильно побудувати свою
методичну роботу з підготовки та організації, як самого себе, так і всіх
студентів.
Семінар - це продукт педагогічного спілкування студентів і викладачів.
Семінарські заняття можуть запам'ятатися на все життя за товариську
близькість, атмосферу наукового співтворчості, взаєморозуміння.Такий
семінар часто переростає в систематичну наукову роботу дружного
колективу.
Досвідчені викладачі, формуючи атмосферу творчої роботи,
орієнтують студентів на виступи оцінногохарактеру, дискусії, поєднуючи їх з
простим викладом підготовлених тим, заслуховуванням рефератів. Викладач
дає установку на прослуховування або акцентує увагу студентів на оцінці та
обговоренні залежно від тематики і ситуації. Враховуючи характерологічні
якості студентів (комунікативність, впевненість в собі, тривожність),
викладач керує дискусією і розподіляє ролі. Невпевненим у собі,
некомунікабельним студентам пропонуються приватні, полегшені питання,
що дають можливість виступити і випробувати психологічне від-чуття
успіху. В організації семінарських занять реалізується принцип спільної
діяльності, співтворчості. Згідно з дослідженнями спільної навчальної
діяльності процес мислення та засвоєння знань більш ефективним у тому
випадку, якщо рішення задачі здійснюється не індивідуально, а передбачає
колективні зусилля[8]. Тому семінарське заняття ефективно тоді, коли
проводиться як заздалегідь підготовлене спільне обговорення висунутих
питань кожним учасником семінару. Реалізуються спільний пошук
відповідей навчальної групою, можливість розкриття і обгрунтування різних
точок зору у студентів. Таке проведення семінарів забезпечує контроль за
засвоєнням знань і розвитком наукового мислення студентів. Семінар на
старших курсах поступово готує студентів до спецсемінару, який
представляє собою школу спілкування початківців дослідників з певної
наукової проблеми. Тут успіх в більшій мірі залежить від досвіду ведучого.
На сьогодній день, семінари не повністю відповідають усім вимогам.
Це можна проілюструвати на прикладі такого курсу фундаментальної
дисципліни механіко-математичного факультету як: «Математичний аналіз».
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Загалом, семінари проводяться по різному, оскільки все залежить від
викладача, кафедри та студентів. Для початку потрібна підготовка до
семінару. З метою ефективності семінарських занять необхідна грунтовна
підготовка до їх проведення як з боку кафедри і викладачів, так і учнів.
Кафедра на початку семестру (навчального року) повинна забезпечити
студентів методичними матеріалами для своєчасної підготовки їх до
активних форм занять, у тому числі і до семінарів. Під час лекцій, пов'язаних
з темою семінарського заняття, слід звернути увагу учнів на те, що необхідно
додатково вивчити при підготовці до семінару(нові офіційні документи,
статті у періодичних журналах, знову вийшли монографії і т. д.) [7] План
підготовки семінарського заняття:
1. Вивчення вимог навчальної програми до теми семінарського заняття;
2. Визначення цілей і завдань семінару, підбір систематизованого
матеріалу до семінару;
3. Розробка плану семінару;
4. Вироблення різних варіантів вирішення основних проблем семінару;
5. Підбір літератури, рекомендованої студентам до даної теми;
6. Розробка рекомендацій студентам щодо організації самостійної
роботи в ході підготовки до семінарського заняття (вивчення літератури,
підготовка індивідуальних і групових доповідей, виступ з окремих питань);
7. Написання розгорнутого конспекту семінару, розподіл пунктів плану
за часом;
8. Моделювання вступної та заключної частин семінару.
Плани семінарських занять, їх тематика, рекомендована література,
мета і завдання її вивчення повідомляються викладачем на вступних заняттях
або в методичних вказівках з даної дисципліни. Перш ніж приступити до
вивчення теми, необхідно прокоментувати основні питання плану семінару.
Такий підхід викладача допомагає студентам швидко знаходити потрібний
матеріал до кожного з питань, не затримуючись на другорядному.
Починаючи підготовку до семінарського заняття, необхідно, перш за все,
вказати студентам сторінки в конспекті лекцій, розділи підручників та
навчальних посібників, щоб вони отримали загальне уявлення про місце і
значення теми в досліджуваному курсі. Потім слід рекомендувати їм
попрацювати з додатковою літературою, зробити записи за рекомендованими
джерелам. Записи мають першорядне значення для самостійної роботи
студентів. Вони допомагають зрозуміти побудова досліджуваної книги,
виділити основні положення, простежити їхню логіку і тим самим
проникнути у творчу лабораторію автора. Ведення записів сприяє
перетворенню читання в активний процес, мобілізує, поряд із зоровою, і
моторну пам'ять. Слід пам'ятати: у студента, систематично ведучого запису,
створюється свій індивідуальний фонд підсобних матеріалів для швидкого
повторення прочитаного, для мобілізації накопичених знань. Особливо
важливі і корисні запису тоді, коли в них знаходять відображення думки, які
виникли при самостійній роботі. Нерідко серед початківців викладачів можна
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зустріти людей, які вважають, ніби запису - справа проста, вимагає, в
основному, зусиль рук, а не голови. Це суто помилкове уявлення. Повноцінні
запису відображають не тільки зміст прочитаного, а й результат розумової
діяльності студента. Важливо розвивати у студентів вміння зіставляти
джерела, продумувати досліджуваний матеріал [3]. На підготовчому етапі
семінару низку студентів може одержати завдання - підготувати реферати і
виступити з тезами, а потім викладач визначає питання для постановки перед
групою.
Пожвавленню семінару, а значить його активізації, підвищення
пізнавального та виховного потенціалу сприяють не тільки проблемні
ситуації, а й введення в його макроструктуру ігрових прийомів. З цією метою
на семінарі правомірно використовувати тести. З допомогою тестів можна
вийти на анонсування майбутніх тем курсу дисципліни. Аналіз помилок на
семінарі дає викладачеві матеріал для подальшого вдосконалення і
змістовною, та методичної частин семінару, розробки власних тем[1-2].
Одним із завдань семінарів, як вже говорилося вище, є засвоєння студентами
основних понять. У засвоєнні їх вельми ефективно допомагає проведення
письмових та усних понятійних диктантів. Слід використовувати різні їх
види:
експрес-опитування,
опитування-інверсія,
диктант-персоналія,
диктант-порівняння, диктант-тест, комбінований понятійний диктант.
Експрес-опитування - це пропозиція розкрити названі поняття. Опитуванняінверсія, на відміну від завдання пояснити значення терміна, пропозиція
поставити питання. Такий прийом сприяє не просто «впізнавання» терміна, а
й вводить його в активний словник студента. Диктант-персоналія закріплює
знання імен учених у зв'язку з їх вченнями. Диктант-порівняння дозволяє
проводити порівняльний та порівняльний аналіз навчального матеріалу. У
рамках методики диктанту-порівняння та диктанту-персоналії можна
розглядати і навчальні тексти. Ерудиція студента найбільш повно
виявляється при використанні комбінованого понятійного диктанту.
Володіння понятійним апаратом - необхідна умова засвоєння предмета.
Семінар дозволяє використовувати все різноманіття наявних методичних
засобів активізації вивчення дисципліни [2]. Якщо абсолютна більшість
студентів і сам викладач прийдуть на семінар добре підготовленими, семінар
пройде успішно, дасть очікуваний результат.
Методичні рекомендації з розробки та організації семінарського
заняття Семінар є найважливішою формою засвоєння знань. Очевидні три
структурні його частини: випереджає (підготовка до заняття), безпосередньо
сам семінар (обговорення питань теми в групі) і завершальна частина
(Післясемінарський робота студентів з усунення виявити прогалини в
знаннях).
Не тільки сам семінар, але й випереджає, і укладає частини його є
необхідними ланками цілісної системи засвоєння винесеної на обговорення
теми[12]. У зв'язку з цим можна запропонувати план проведення
семінарського заняття:
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I. Вступна частина.
а. Позначення теми та плану семінарського заняття.
б. Попереднє визначення рівня готовності до занять.
в. Формування основних проблем семінару, його загальних завдань.
г. Створення емоційного та інтелектуального настрою на семінарському
занятті.
II. Основна частина.
а. Організація діалогу між викладачами і студентами та між студентами у
процесі
вирішення
проблем
семінарського
заняття
б. Конструктивний аналіз всіх відповідей і виступи студентів.
в. Аргументоване формування проміжних висновків, і дотримання логіки в
послідовному дотриманні подій.
III. Заключна частина.
а. Підведення підсумків
б. Позначення напрямку подальшого вивчення проблем
в. Рекомендації з організації самостійної роботи студентів.
Підготовка студентів до загального курсу «Математичний аналіз» на
сьогоднішній день виконується за такими вимогами.
Досвідчені викладачі, формуючи атмосферу творчої роботи,
орієнтують студентів на виступи оцінного характеру, дискусії, поєднуючи їх
з простим викладом підготовлених тим, заслуховуванням рефератів.
Викладач дає установку на прослуховування або акцентує увагу студентів на
оцінці та обговоренні залежно від тематики і ситуації. Враховуючи
характерологічні якості студентів (комунікативність, впевненість в собі,
тривожність), викладач керує дискусією і розподіляє ролі. Невпевненим у
собі, некомунікабельним студентам пропонуються приватні, полегшені
питання, що дають можливість виступити і випробувати психологічне
відчуття успіху . В організації семінарських занять реалізується принцип
спільної діяльності, співтворчості. Згідно з дослідженнями спільної
навчальної діяльності процес мислення та засвоєння знань більш ефективним
у тому випадку, якщо рішення задачі здійснюється не індивідуально, а
передбачає колективні зусилля. Тому семінарське заняття ефективні тоді,
коли проводиться заздалегідь підготовлене спільне обговорення висунутих
питань кожним учасником семінару. Реалізуються спільний пошук
відповідей навчальної групою, можливість розкриття і обгрунтування різних
точок зору у студентів. Таке проведення семінарів забезпечує контроль за
засвоєнням знань і розвиток наукового мислення студентів. Готуючись до
семінару, студенти повинні:
1. Ознайомитись з рекомендованою літературою;
2. Розглянути різні точки зору з питання;
3. Виділити проблемні області;
4. Сформулювати власну точку зору;
5. Передбачити спірні моменти і сформулювати дискусійне питання.
При такій підготовці семінарське заняття пройде на необхідному
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методологічному рівні і принесе інтелектуальне задоволення всій групі.
Методика підготовки студентів до семінарського заняття[10]. При підготовці,
студент повинен правильно оцінити питання, який він узяв для виступу до
семінарського заняття. Але для того, щоб правильно і чітко відповісти на
поставлене питання необхідно правильно вміти користуватися навчальною, і
додатковою літературою [6]. Але перш ніж відправлятися в книжкове
сховище, спочатку необхідно оцінити свою домашню методичну бібліотеку.
Можливо, в ній знайдуться корисні для роботи книги і статті з журналів.
Потім слід вивчити фонди бібліотеки педагогічного коледжу, а після цього
вже звертатися в публічні бібліотеки.
Пошуки необхідної літератури тривала праця. Значення його величезне, бо від повноти вивчення
опублікованого матеріалу буде залежати якість навчально-дослідної або
науково-дослідної роботи.
Основні проблеми, що стосуються проведення семінарських занять
пов’язані насамперед з виклидачем, студентами та в меншій мірі від
організації самого предмету. Як ми могли уже переконатися існує багато
вимог, але не завжди вони виконуються, оскільки втручається людський
фактор. Але існують багато інших проблем пов’язаних з обсягом інформації
та іншого. Найбільш вживаною проблемою у викладача є проведення
семінарських занять з розгортанням дискусії потребують методичної
допомоги з наступних питань:
- Як домогтися оптимального співвідношення між шириною захвату
обговорюваних на занятті проблем (вірніше, їх кількістю) і глибиною їх
аналізу та засвоєння?
- Як досягти не формального словесного звіту про прочитане, а роздумів над
досліджуваними проблемами, щоб замість завчених або просто вичитаних з
книги виступів, були власні роздуми і висновки з прочитаного й
осмисленого?
- Як розворушити «мовчальників» і, навпаки, як обмежувати любителів
поговорити без серйозних роздумів над тим, про що говорять вони самі і
поруч сидять колеги?
- Як поступати при явно неправильних міркуваннях або невірному
тлумаченні прочитаного? При узагальненні ці питання звелися до одного - як
розвернути на занятті дискусію?
Саме в дискусії бувають розв'язні проблеми оптимального
співвідношення між глибиною проникнення в обговорювану проблему і
шириною захвату питань для обговорення, бо логіка говорить про
необхідність розібратися в одному важливому питанні, ніж десяток зачепити
мимохідь, так і не зрозумівши їх до ладу. Саме в дискусії неможливий
формальний [7-8] словесний звіт про прочитане, а обов'язково потрібно
висловлювання плодів власних роздумів, які, стикаючись з оригінальними
думками інших учасників дискусії, і викликають дискусію. Саме дискусія
може розговорити «мовчальників», бо зачепить їх за живе, здатна викликати
у будь-якого бажання заперечити комусь чи підтримати найбільш близькі
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йому судження. І нарешті, дискусія дозволяє в інтересах кращого засвоєння
використовувати навіть помилкові або явно неправильні, тенденційні
висловлювання: не поправляти їх самому викладачеві (це буде пошколярськи), а зробити предметом дискусії. Для того, щоб подолати ці
проблеми потрібно зацікавити студентів, наприклад як у нас на семінарі
вводити іноваційні методи, такі як ігри.
Серед педагогічних засобів активізації навчального процесу у ВНЗ
особливе місце належить навчальній дидактичній грі, яка являє собою
цілеспрямовану організацію навчально- професійної діяльності майбутнього
спеціаліста. Концептуальними основами ігрових технологій є психологічні
механізми ігрової діяльності, що спираються на фундаментальні потреби
особистості
у
самовираженні,
самоутвердженні,
самовизначенні,
саморегуляції, самореалізації. За цільовими орієнтаціями ігрові технології
поділяються на: дидактичні, виховні, розвивальні, соціалізуючи. За
характером педагогічного процесу: навчальні, тренінгові, контролюючі,
узагальнюючі, пізнавальні, виховні, розвивальні, репродуктивні, творчі,
комунікативні, діагностичні та інші. 10 За ігровою методикою: предметні,
сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, драматизації. Ігрова діяльність виконує
такі функції: - спонукальну (викликає інтерес); - комунікативну (засвоєння
елементів культури спілкування); - самореалізації (кожен студент реалізує
свої можливості); - розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних
якостей); - розважальну (отримують задоволення); - діагностичну (виявлення
прогалин у знаннях); - корекційну (внесення позитивних змін у структуру
особистості майбутніх фахівців) [8].
Висновок :
Вивчивши методику організації і проведення семінарського заняття у вищій
школі ми прийшли до висновку про те, що: Сучасний стан проведення
семінару відповідає взагальному до всіх вимог проведення семінарів.
Основні проблеми стосуються в основному в невмінні зацікавити студента до
свого предмету, тому дали ряд рекомендацій щодо цього. І на кінець ряд
напрямків, щодо підвищення ефективності для їх організації.
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ЗМІСТ І НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Стаття присвячена аналізу педагогічної майстерності викладача вищого
навчального закладу. Розглядаються основні принципи методології, теорії
та практики, включаючи технічні, технологічні та гуманітарні знання в
педагогічній сфері.
Ключові слова: педагогічна майстерність, викладач вищої школи, професійні
якості викладача вищої школи.
Статья посвящена анализу педагогического мастерства преподавателя
высшего учебного заведения. Рассматриваются основные принципы
методологии, теории и практики, включая технические, технологические и
гуманитарные знания в области педагогики.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, преподаватель высшей
школы, профессиональные качества преподавателя высшей школы.
The article is dedicated to analyses pedagogical trade of staff; basic principles of
methodology, theory and practice are discussed, including technical, technological
and humanitarian knowledge in the sphere of pedagogy.
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Актуальність: На даний час в Україні відбувається становлення нової
системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір. Цей
процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці
навчально-виховного процесу. Нова соціально-економічна ситуація в нашій
країні призвела до того, що перед вищою школою було поставлено нові цілі і
завдання, основним напрямом діяльності вищої школи на даний момент має
стати задоволення потреб особистості в знаннях, які б можна було
використовувати залежно від нових умов перетворення суспільства. А це
насамперед вимагає належного кадрового супроводу, впровадження науково
обгрунтованої підготовки викладацьких кадрів для вищої школи. Тому
проблема формування педагогічної майстерності викладача є актуальною.
Метою даної статті є дослідження та характеристика напрямів та
змісту формування педагогічної майстерності викладача. Дослідження
шляхів формування та становлення педагогічної майстерності.
Професійна діяльність викладача вищої школи багатоаспектна, вона
охоплює наукові пошуки, суто викладацьку діяльність, методичну роботу,
виховний та організаційний вплив на студентство, самовдосконалення.
Викладач є публічною людиною, все, що він робить, є відкритим для
спостереження студентів і їх оцінки. У кожному з напрямів діяльності
виявляється або формальне ставлення викладача до неї, або його прагнення
здійснювати роботу на якісному рівні. Ці високі вимоги до власної
діяльності, креативність, критичність мислення і відрізняють викладача з
високим рівнем педагогічної майстерності. Педагогічна майстерність як
характеристика фахівця не зростає сама по собі, вона ґрунтується на
досконалому знанні педагогіки, її законів, закономірностей і принципів.
На даний час склалася ситуація, коли у більшості викладачів вищих
навчальних закладів непедагогічного профілю, високо компетентних у своїй
галузі знань, часто виникають проблеми у питаннях методичного та
педагогічного характеру. Ці труднощі зумовлюють пошук шляхів їх
подолання. У таких умовах загострюється проблема психолого-педагогічної
підготовки викладацьких кадрів, їх професійного становлення. Сьогодні
існує декілька варіантів вирішення проблеми: самоосвіта викладачів,
здобуття другої вищої педагогічної освіти, післядипломна освіта, курси
підвищення кваліфікації викладацьких кадрів, стажування, тощо. [3]
Т.І.Туркот вважає, що педагогічна майстерність – це високе мистецтво
навчання і виховання, що постійно вдосконалюється, основу якого складають
професійні знання, вміння і здібності. Педагогічна майстерність ґрунтується
на педагогічних здібностях (дидактичних, організаторських, комунікативних,
сугестивних, науково-пізнавальних, прогностичних, дослідницьких), а також
на емоційній стійкості та здатності до педагогічної імпровізації. [7]
На думку М.М.Фіцули, педагогічна майстерність - сукупність якостей
особистості, які забезпечують високий рівень самоорганізації професійної
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діяльності педагога, складовими якої є професійні знання, педагогічна
техніка, педагогічні здібності, педагогічна моральність, професійно значущі
якості (доброзичливість, об’єктивність, вимогливість, порядність, оптимізм,
самоконтроль) та зовнішня культура. Всі ці компоненти створюють
передумови для перетворення педагогічної діяльності на мистецтво, що є
тривалим на складним процесом. Завершальним етапом цього процесу є
педагогічне новаторство, коли викладач вносить у навчально-виховний
процес принципово нові ідеї, розробляє нові методичні системи, створює
нові педагогічні технології. [8]
Для педагога важливими є здатність до самоорганізації, розуміння
провідних освітніх технологій, зокрема тих, що стосуються управління
колективом студентів, знання соціально-політичних концепцій розвитку
країни з метою усвідомлення контексту змісту освіти, поточних проблем
професійної практики. Доктор педагогічних наук, професор В. А. Сластьонін
відносить професійно-педагогічну спрямованість до найважливіших
складових особистості викладача. На його думку, професійно-педагогічна
спрямованість – каркас, навколо якого компонуються основні якості
особистості викладача, це найважливіша передумова формування
педагогічної майстерності.
Основними компонентами професійно-педагогічної спрямованості
особистості викладача вихователя є:
- усвідомлення власних здібностей і можливостей як таких, що відповідають
вимогам обраної професії;
- потреба у постійному самовдосконаленні та оволодіння основами
педагогічної майстерності уже у ВНЗ;
-потреба у педагогічній діяльності;
-інтерес і любов до студентів, професії, до творчості, пов'язаної з вихованням
у студентів людських якостей;
- усвідомлення труднощів і проблем викладацької роботи. [1]
У Законі України "Про вищу освіту" велика увага приділяється
післядипломній освіті, підвищенню кваліфікації та стажуванню педагогічних
і науково-педагогічних працівників. Зокрема, там визначається, що
післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення
її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої професії,
спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня і практичного
досвіду. [2]
З метою усвідомлення джерел розвитку педагогічної майстерності,
шляхів професійного самовдосконалення як чинника підвищення академічної
мобільності викладачів ВНЗ педагогічну майстерність можна визначити як
комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого
рівня професійної діяльності на рефлексивній основі.
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До основних структурних компонентів формування педагогічної
майстерності Н.В.Кузьміна відносить гностичний, конструктивнопроективний, організаційний, комунікативний, перцептивно-рефлексивний .
1.Гностичний компонент пов’язаний із сферою знань викладача. Мова
йде не тільки про глибоке і свідоме знання дисципліни, яка викладається, але
й про вміння працювати із змістом навчального матеріалу: зробити його
доступним для розуміння студента, поєднувати отримані знання із змістом
інших предметів з метою формування системних знань, вивчення реальних
можливостей студента для формування у нього самоконтролю й
саморегуляції, вивчення кожного студента і колективу загалом. Важливим
аспектом цього компоненту є аналіз власного педагогічного досвіду та
досвіду інших викладачів, узагальнення його і перенесення ефективних
форм, методів і прийомів у практику своєї роботи, самоосвіта та
самовиховання. Адже знання з психології, педагогіки і методики – найслабша
ланка у вищій школі.
2.Конструктивно-проективний компонент відображає особливості
планування педагогом власної діяльності та роботи студентів у відповідності
до поставлених цілей. Психологічним механізмом цього компоненту служить
уявне моделювання навчально-виховного й наукового процесів з відповідним
дозуванням часу. В основі проективної і конструктивної діяльності лежать
здібності до інтелектуальної праці: відкинути звичайні методи і стандартні
рішення, шукати нові, оригінальні; бачити далі безпосередньо даного і
очевидного; охоплювати суть основних взаємозв’язків, властивих проблемі;
ясно бачити кілька різних шляхів рішення і подумки вибрати найбільш
оптимальний і ефективний; чуття до наявності проблеми там, де здається все
вже вирішено; ідейно-креативна результативність мислення та ін.
Аналізуючи даний компонент здібностей, у вітчизняній педагогічній
науці визнають провідну роль інтуїції в науковій та педагогічній діяльності.
Інтуїція як результат великої і напруженої розумової роботи дозволяє
скоротити шлях пізнання на основі швидкого, логічно неусвідомленого
розуміння ситуації та знаходження правильного рішення. Окремі
дослідження підтверджують думку, що у викладачів, які не мають вченого
ступеня, рівні всіх проективно-конструктивних здібностей, а також уміння
передбачати в педагогічній і науковій праці дещо занижені.
Зокрема, конструктивні здібності - це вміння організувати навчальний
процес на належному рівні. Такі вимоги базуються на певному комплексі
критеріїв, необхідних для проведення роботи зі студентами: варіювання
стимуляції на засвоєння і сприйняття знань (наприклад, відмова від монологу
у спілкуванні з аудиторією); установка на сприйняття: залучення
нетрадиційного
матеріалу,
несподівані
приклади,
провокування
самостійності шляхом „хибних" висновків і багато іншого; педагогічно
грамотні висновки, які сприяють комплексному засвоєнню матеріалу;
ефективне використання пауз, невербальних засобів комунікацій (міміки,
жестів, погляду); система позитивних і негативних підкріплень;
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використання навідних питань, протиріч; питання на повторення,
узагальнення матеріалу, а також ті, що встановлюють міжпредметні зв'язки;
виконання завдань, спрямованих на самостійний пошук, обробку і
систематизацію матеріалу; творчі роботи і завдання, що стимулюють не лише
професійний, а й особистісний ріст.
Орієнтація певної частини викладачів на монологічно-лекційний вид
роботи склалася внаслідок не лише певного традиціоналізму. Нестача
матеріалу, невідповідність опублікованого сучасним вимогам, нестача
технічних ресурсів також не сприяють поліпшенню організації занять. Але
навчити студента працювати самостійно досить важко, особливо коли
неможливо ретельно і систематично перевіряти усіх, об’єктивно оцінювати
результати самостійної роботи студентів як це передбачено вимогами до
навчального процесу.
3.Організаційний компонент включає: структурування інформації в
процесі повідомлення її студентам; організацію різних видів діяльності
студентів для досягнення поставлених цілей; організацію власної діяльності і
поведінки у процесі безпосередньої взаємодії із студентами. [6]
Дослідження вчених Ф. М. Гоноболіна, Т. О. Воробйової, Н. В. Кузьміної, Р.
І. Хмелюк, О. І. Щербакова встановили, що далеко не кожна людина може
стати викладачем. При всій масовості педагогічної професії для оволодіння
нею необхідні:
1. Доволі жорстка структура особистісних якостей і здібностей;
2. Певна соціально-психологічна схильність до праці викладача –
професійно-педагогічна спрямованість. [1]
Сучасний педагог вищої школи має спрямувати свою діяльність на
формування наукового мислення, розвиток внутрішньої особистої потреби у
постійному саморозвитку, самоосвіті впродовж усього життя. На
актуальності даної проблеми наголошується і останніх документах щодо
реформування освітньої галузі, зокрема в Законі України «Про вищу освіту»
та Проекті Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років. Так,
у законі зазначено, що науково-педагогічні працівники мають право і
зобов’язані не рідше одного разу на п’ять років підвищувати професійний
рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію, результат якої
враховується при обранні на посаду за конкурсом чи укладанні трудового
договору [4]. Окреслюючи сучасні підходи до організації навчального
процесу, у Проекті Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025
років зазначається на необхідності розробити до 2016 року сукупність
принципово нових моделей підвищення професійної кваліфікації викладачів,
що ґрунтується на поліваріантності схем організації та змісту навчання,
просування кращих освітніх практик. Пропонується також запровадити
комплекс заходів, спрямованих на заохочення академічної мобільності
викладачів (міжнародної та внутрішньої), розширення практик творчих
відпусток та стажування (в т.ч. за кордоном) [5].
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Я хочу навести приклад свого власного досвіду. Я працюю репетитором з
математики для школярів. По-перше, мені дуже подобається спілкування з
дітьми, по-друге, мені імпонує, що отримані мною знання є корисними для
когось, я можу їх передавати тим, кому вони потрібні для подальшого
розвитку та самовдосконалення. Хоча я допомогою учням в індивідуальному
порядку, я дуже відповідально ставлюся до кожної дитини і кожного заняття.
Кожен учень індивідуальний та потребує різного підходу. Я, в свою чергу,
намагаюсь робити все можливе, щоб заняття проходило не тільки успішно в
розумінні відміток, які потім будуть отримані в школі, я намагаюсь, щоб
після заняття в кожної дитини залишились знання і розуміння математики, а
також гарний емоційний настрій. Для того, щоб вдосконалити свою
майстерність, я читаю літературу, як академічну так і книги по психології.
Також, іноді в Інтернет мережі проводять різні семінари, які допомагають
зрозуміти, як правильно конструювати заняття, на що треба більше звернути
уваги. В моїй роботі мені іноді заважає те, що з деякими учнями складаються
товариські відношення і іноді учні переходять межі, тому я намагаюсь
вдосконалювати свою майстерність протягом усього періоду праці.
Висновки: З вищевикладеного матеріалу робимо висновок, що
вдосконалення педагогічної майстерності викладача вищої школи повинно
відбуватися шляхом системного підходу. Реалізація усіх компонентів
забезпечить здійснення навчального процесу на високому науковому,
методичному та організаційному рівні з врахуванням відповідних
педагогічних аспектів. Самоосвіта і самовиховання є провідними формами
самовдосконалення педагога. Набуття педагогічної майстерності є дуже
складний і плідний процес, який потребує прикладення багато зусиль і
бажання.
Список використаних джерел:
Марушкевич А. А., Спіцин Є. С., 2015, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, ВПЦ" Київський університет", 2015;
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 ;
Габріелла Родик Кафедра психології, педагогіки і права, Національний
університет “Львівська політехніка”, УКРАЇНА, м.Львів, вул.С.Бандери;
Проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/prviddil/1312/1390288033/1415795124/ ;
Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/prviddil/1312/1390288033/1414672797/ ;
Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник / С.С.Вітвицька.
–[3-тє вид., випр. й доповн.]. – Житомир: «Поліграфічний центр», 2012;
Щербакова К. Принципи і основні форми організації навчального процесу у
вузі //Щербакова К. Вступ до спеціальності. – К., 1990.;
187

8. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищ. пед..
закладів освіти /М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2000.
Череднічок Д.А.
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механіко-математичного факультету
СУЧАСНИЙ СТАН, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ
РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ МЕХАНІКОМАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
У статті розглядається структура, організація та основні завдання
студентського самоврядування механіко-математичного факультету
Київського національного факультету ім. Т. Г. Шевченка, розкрито мету
їхньої діяльності, основні проблеми функціонування даної організації, а
також шляхи вдосконалення та підвищення ефективності роботи.
Чередничок Д.А
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КНУ
ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО
В статье рассматривается структура, организация и основные
задания
студенческого
самоуправления
механико-математического
факультета Киевского национального университета им. Т.Г. Шевечнко,
раскрыта цель их деятельности, основные проблемы функционирования
данной организации, а также пути усовершенствования и увеличения
эффективности роботы.
Daria Cherednichok
MODERN STATE, MAJOR PROBLEMS AND WAYS OF
IMPROVEMENT OF STUDENT SELF-GOVERNMENT ON THE BASIS
OF MECHANICS AND MATHEMATICS FACULTY OF TARAS
SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
In the article are explained the structure, organization and main tasks of
student self-government of the basic of mechanics and mathematics faculty Taras
Shevchenko National University of Kyiv. There are also revealed the major aim of
its work of this organization, main issues and the ways to improve the efficiency
and enhance it`s activity.
Самоврядування – у найзагальнішому розумінні – автономне
функціонування будь-якої організаційної системи (підсистеми), прийняття
нею рішень з внутрішніх проблем. Той чи інший ступінь самоврядування
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властивий підприємствам, установам, поселенням [1].
Студентське самоврядування - це право і можливість студентів
вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а
також брати участь в управління навчальним закладом. Студентське
самоврядування не лише репрезентує студентську громаду свого вищого
навчального закладу, а й покликане ефективно діяти у багатовекторному
форматі: від захисту прав студентів до раціональної організації їхнього
дозвілля.
Організація та ефективна робота систем студентського самоврядування
стає актуальним інструментом здійснення частки прямої студентської
демократії у системі управлення університетом, захищає інтереси студентів,
створює сприятливий мікроклімат для навчальної та науково-творчої
діяльності студентів, сприяє виховуванню командного духу та вільного
волевиявлення у студентів. Нажаль, дана система не є досконалою, і під час
роботи студентського самоврядування постає ряд проблем, шляхи вирішення
яких наведені у даній статті.
Студентське самоврядування посідає важливу роль у системі
громадського самоврядування. У ньому беруть участь особи, які навчаються
у вищому навчальному закладі. Усі вони мають рівне право на участь у
студентському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в
вузі: безпосередньо або через органи, що обираються шляхом таємного
голосування.
Система студентського самоврядування передбачає дотримання певних
вимог:
добровільність, колегіальність, відкритість;
виборність та звітність лідерів;
виконання рішень вищих органів членами організації або її окремих груп;
забезпечення рівності права студентів на відстоювання своїх позицій;
відкритість прийнятих рішень, реальна гласність;
забезпеченість студентського активу реальними правами й обов’язками тощо.
Метою студентського самоврядування є створення умов для
самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських
навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці,
формування у студентів гордості за свій навчальний заклад, національної
свідомості тощо;
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на
удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення
виховання духовності та культури Студентів, зростання у Студентів
соціальної активності.
Основні завдання органів студентського самоврядування:
захист прав та інтересів студентів;
забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств,
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об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих
навчальних закладів;
 сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та
залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами
правопорушень;
Існує практика громадських рад із числа представників студентських
самоврядувань на національному рівні, наприклад, з 10.12.2009 року діє
Всеукраїнська студентська рада при Кабінеті Міністрів України [2].
19.12.2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України
№ 1798-VI „Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо
питань студентського самоврядування“, яким поповнила нормативно-правове
забезпечення студентського самоврядування [3].
28.12.2014 року до Закону України «Про вищу освіту» постановою
Верховної ради України були внесені зміни, в яких було детально описано
нормативно-правові та фінансові аспекти функціонування органів
студентського самоврядування, чітко визначений порядок обрання глав таких
органів та шляхи надходження коштів на потреби студентського
самоврядування. Також, згідно до нової редакції закону, студентське
самоврядування інтегрується у склад громадського самоврядування ВНЗ [4].
Метою статті є розкриття особливостей організації, роботи, основних
напрямків діяльності та методів підвищення ефективності дій студентського
самоврядування університета та механіко-математичного факультету КНУ
ім. Т.Г. Шевченка на всіх етапах діяльності.
Студентський парламент Університету (СПУ) - це орган
самоврядування Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, мета якого захищати думку студентів, відстоювати їхні права та
реалізувати право брати участь в керуванні Університетом. Кожен факультет
та інститут Університету мають власний парламент, голова якого за посадою
входить до складу СПУ. Голови всіх підрозділів Університету обираються
щорічно шляхом прямих таємних виборів, таким чином голос кожного
студента КНУ враховується при виборі як голови парламенту
факультету/Інституту, так і голови парламенту Університету.
Студентський парламент Університету складається з президії, голів
департаментів та голів СП факультетів/Інститутів. До складу президії
входить обраний Голова, 1-ий заступник, Голова студради студмістечка,
Голова наукового товариства студентів та призначений Головою секретар.
Щодо департаментів, то до складу СПУ входять культурно-мистецький,
спортивний, інформаційний, соціальний та департамент зовнішніх зв’язків.
Кожен з них проводить різноманітні культурні, мистецькі, благодійні та
спортивні заходи, втілює в життя безліч ідей та проектів, ініціює співпрацю з
різними організаціями. Завдяки роботі в них Ви зможете набути та
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поліпшити свої лідерські, організаційні та творчі здібності, які стануть в
нагоді Вам протягом всього життя.
На даний момент самоврядування на механіко-математичного
факультеті представлене виконавчим органом: студентським парламентом –
органом, до складу якого входять студенти та активісти КНУ. Він
складається зі структури департаментів і підрозділів, які займаються
покращенням умов навчання і дозвілля студентів механіко-математичного
факультету КНУ.
Членами СПФ (студентського парламенту факультету) є:

голова СПФ;

перший заступник голови СПФ;

заступники голови СПФ;

секретар СПФ;

голови структурних підрозділів СПФ;

представники курсів;

представник аспірантів та докторантів
Згідно Положенню про студентське самоврядування на механікоматематичному факультеті СП:

проводить роботу щодо захисту прав і законних інтересів
студентів;

спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у
навчальній та науково-дослідній роботі;

сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів,
співпрацює з ними;

встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування
інших факультетів (інститутів),вищих навчальних закладів України та інших
країн;

для впорядкування своєї діяльності, в межах компетенції може
приймати нормативно-правові акти, зокрема, регламенти своєї діяльності, що
не суперечать Положенню про Студентське самоврядування в Київському
національному університеті імені Тараса Шевчека та Положенню про
студентське самоврядування на механіко-математичному факультеті;

здійснює розпорядження коштами, які виділяються йому в
установленому порядку для реалізації покладених на нього завдань;

обговорює та погоджує питання про переведення студентів;

здійснює інші повноваження.
Департаменти СП:

Освіти

Спорту та туризму

Інформаційний

Культури і мистецтв

Зовнішніх зв’язків

Соціальний

Технічний
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Працевлаштування
На даний момент студенти у складі студпарламенту розподіляються за
роком навчання згідно діаграми 1.


1
2
3
4

5
6

Діаграма 1. Розподілення членів студпарламенті механікоматематичного факультету за роками навчання.
Основні напрями діяльності студпарламенту механіко-математичного
факультету:
– захист інтересів студентів факультету
– створення програм допомоги студентам, що мають проблеми у
навчанні
– організація спортивної та туристичної сфери студентського життя
– організація культурної (творчої) сфери життя студентів мехмату
– пошук ресурсів для організації наукових, культурних, освітніх та
творчих програм студентів
– контроль виконання капітальних ремонтних робіт
Основними проблемами студентського самоврядування є:
1) Недостатньо оформлена нормативно-правова база: на даний момент
відсутні правові документи, які б регулювали порядок голосування за
кандидатів на пост голови студпарламенту механіко-математичного
факультету.
2) Система пошуку ресурсів є недостатньо ефективною, що ускладнює
проведення деяких заходів, зокрема заходів наукової частини.
3) Студенти механіко-математичного факультету на молодших курсах
мають відносно низьку зацікавленість у роботі студпарламенту.
Основними шляхами подолання даних проблем є:
1) Інформування студентів про переваги роботи системи студентського
самоврядування та заохочення їх активної участі у роботі студпарламенту.
2)
Розробка
нормативно-правової
бази
діяльності
органів
студентського самоврядування.
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3) Залучення коштів з нових джерел та більш тісна співпраця з
матеріально-технічним відділом адміністрації КНУ.
4) Створення онлайн-системи голосувань для вирішення поточних
питань.
Також, до органів студентського самоврядування механікоматематичного факультету відноситься Студентський профком механікоматематичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка - це незалежна, демократична студентська організація,
основний орган соціального та правового захисту студентів механікоматематичного факультету, головною метою якого є соціальний та правовий
захист студентства, допомога у розвитку їх особистості, забезпечення
реалізації оздоровчих програм.
До обов'язків Профбюро відносяться:
представництво й захист прав та інтересів студентів, сприяннязадоволеннюїх
потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку, реалізації
творчого потенціалу;
здійснення правового, методичного, консультативного забезпечення
діяльності членських організацій, сприяння зростанню їх ролі та авторитету;
сприяння роботі державних органів влади, громадських організацій у
підготовці та реалізації заходів щодо студентства;
узагальнення та поширення досвіду роботи профспілкових організацій
студентів, привертання уваги громадськості до вирішення проблем студентів,
їх сімей;
здійснення діяльності щодо надання студентам додаткових можливостей в
організації сімейного відпочинку, оздоровлення та відпочинку їх дітей;
здійснення заходів щодо забезпечення соціальної та правової захищеності
профспілкових працівників студентських організацій відповідно до чинного
законодавства.
Висновки дослідження: органи студентського самоврядування на
прикладі студпарламенту механіко-математичного факультету КНУ є
важливим інструментом захисту інтересів студентів, підвищення рівня
навчання та виховання громадської свідомості у студентів.
На даний момент перед студпарламентом постає низка проблем,
вирішення яких за запропонованими механізмами дозволить значно
підвищити ефективність бороти даного органу.
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Шевченко Оксана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА ТА ТАКТ ВИКЛАДАЧА ВНЗ
Анатоція.В статті проаналізовано такі поняття як педагогічна еика,
педагогічний такт, конфлікт. Наведені основні причини педагогічних
конфліктів, шляхи запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій.
Ключові слова: педагогічна етика, педагогічний такт, конфлікт,
педагогічний конфлікт, причини педагогічних конфліктів, стратегії виходу з
конфліктів, запобігання конфліктів.
Актуальність.Конфлікти в педагогічному процесі неминучі, тому
актуальним є питання розв’язанні педагогічних конфліктів, виявлення шляхів
таспособів його запбігання.
Головною метою є визначення причин педагогічного конфлікту,
вставлення шляхів його подолання та тсратегій виходу з конфліктних
ситуацій.
Аналіз досліджень і публікацій.Проблемі ґрунтовного дослідження
педагогічних конфліктів присвячено праці М. Рибакової, Н. Пов’якель, Л.
Туріщевої. Технології запобігання, попередження та управління конфліктами
детально висвітлені у дослідженнях К. Мілютіної, І. Русинки. Основні
практичні методи та способи розв’язання педагогічних конфліктів викладені
у працяхІ. Гаврилюк, А. Дубяги, Є Павлютенкова, І. Гордієнко.
Виклад основного матеріалу.Педагогічна етика є самостійним
розділом етичної науки і вивчає особливості педагогічної моралі, з'ясовує
специфіку реалізації загальних принципів моральності в сфері педагогічної
праці, розкриває її функції, специфіку змісту принципів і етичних категорій.
Також педагогічною етикою вивчається характер моральної діяльності
вчителя і моральних відносин у професійному середовищі, розробляються
основи педагогічного етикету. [5]
Педагогічний такт — це педагогічно грамотне спілкування в складних
педагогічних ситуаціях, уміння знайти педагогічно доцільний і ефективний
спосіб впливу, відчуття міри, швидкість реакції, здатність швидко оцінювати
ситуацію і знаходити оптимальне рішення.
Педагогічний такт також виявляється в умінні керувати своїми
почуттями, не втрачати самовладання, емоційну врівноваженість у поєднанні
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з високою принциповістю та вимогливістю, з чуйним людяним ставленням
до студента. Педагогічний такт реалізується через мову і стиль поведінки.
Основні показники педагогічного такту науково-педагогічного
працівника:
-людяністьбеззарозумілості;
- вимогливість без брутальності та причепливості;
- педагогічний вплив без наказів, навіювань, попереджень, без
приниження особистої гідності студента;
- вміння висловлювати розпорядження, вказівки та прохання без
зухвалості, без зарозумілості;
- уміння слухати співрозмовника, не виявляючи байдужості та вищості;
- урівноваженість, самовладання і діловий тон спілкування, без
дратівливості та сухості;
- простота в спілкуванні без фамільярності та панібратства, без
показухи;
- принциповість і наполегливість без упертості;
- уважність, чутливість і емпатичність без їх підкреслення;
- гумор без посміху;
- скромність без удаваності.[4]
Педагогічний такт виховують, його набувають разом з педагогічною
культурою і він виявляється в педагогічній діяльності. Він є показником
зрілості науково-педагогічного працівника як майстра своєї справи. Це
великий засіб, за допомогою якого студентів можна перетворити на своїх
спільників чи, навпаки, суперників.Педагогічний такт найбільше необхідний
в конфліктних ситуаціях, але основне його призначення — попереджувати
такі ситуації.[9]
Педагог у вищому навчальному закладі повинен працювати над
формуванням власного педагогічного такту й постійно його вдосконалювати.
Як немає межі досконалості, так і немає межі виявлення різноманітних і
багатогранних аспектів педагогічного такту. [4]
Педагогічний конфлікт – найгостріший спосіб розвитку і подолання
значущих суперечностей, що виникають у взаємодії учасників педагогічного
процесу
(викладачів,
студентів,
адміністрації),
який
зазвичай
супроводжується негативними емоціями та потребує розв’язання і
гармонізації. [2]
Невипадково професія науково-педагогічного співробітника визнається
однією з найважчих за своєю психофізіологічною напруженістю і стоїть на
одному рівні за вказаними показниками з напруженістю праці льотчиківвипробувачів і альпіністів.
В.О. Сухомлинський так оцінює педагогічні конфлікти у школі:
«Конфлікт між педагогом і дитиною, між учителем і батьками, педагогом і
колективом – велике лихо школи. Найчастіше конфлікт виникає тоді, коли
вчитель думає про дитину несправедливо. Думайте про дитину справедливо –
і конфліктів не буде. Уміння уникати конфлікту – один із складників
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педагогічної мудрості вчителя. Застерігаючи від
конфлікту, педагог не лише зберігає, але й створює
виховну силу колективу». [8]Ці слова можна
адресувати також викладачеві й керівникам ВНЗ.
Причиною педагогічних конфліктів можуть бути:
- неоднакове ставлення викладача до різних
студентів;
- порушення педагогічної етики та грубощі;
- приниження гідності студента;
- підкреслювання своєї правоти;
- погроза студентам перед екзаменами та заліками;
- категоричність у власних судженнях;
- незнання вікових особливостей студентів і відсутність
диференційованого підходу до них;
- неврахування психічного стану студентів (боязкість, тривожність,
напруга, втомленість тощо).
-звичка викладачів постійно забороняти, наказувати, виправляти,
примушувати, дорікати;
-оцінювання викладачем не окремого вчинку студента, а його
особистості («роззява», «дурень», «нахаба»);
-намагання суворо покарати, яке ґрунтується на усвідомленні того, що
зайва суворість не завадить;
- нездатність до самоконтролю (роздратованість, брутальність,
знервованість, нетактовність, грубість, мстивість, самовдоволеність,
безпорадність та ін.);
-негнучкість мислення, стереотипність оцінок, шаблонний підхід до
запитів та інтересів студентів, упередженість, підозрілість, прискіпливість;
-відмінності у взаємних очікуваннях, які можуть стосуватися ціннісних
орієнтацій, якості знань, ефективності їх засвоєння тощо [6].
Чого не треба робити при виникненні конфліктної ситуації?
1. Не можна ставитися до партнера дуже критично або вороже.
2. Не приписувати йому негативних рис або поганих намірів.
3. Не демонструвати свою перевагу і зверхність.
4. Не обвинувачувати.
5. Не обрушувати на нього лавину претензій.
6. Не дозволяти собі бачити ситуацію лише зі свого боку.
7. Не ставити ультиматум: «Якщо Ви не зробите це, то...»[3]
Якщо конфлікт виник, то потрібно правильно виходити з нього. В
конфлікті завжди є дві сторони: І і ІІ. Кожна зі сторін може як виграти, так і
програти. В залежності від можливих комінацій виділяють п’ять основних
стратегій виходу з конфлікту (за К. Томасом):
1. Стратегія конкуренція: «Щоб я переміг, ти повинен програти».
Кожен обстоює свою думку, розцінює свою поведінку як єдино правильну,
ігноруючи міркування інших.
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2. Стратегія пристосування: «Щоб ти виграв, я повинен програти».
Йдеться про взаємне пристосовування партнерів, за якого людина діє,
Рис.1. Стратегії
не відстоюючи своїх інтересів.
3. Стратегія співробітництво: «Щоб виграв я, ти також
виходу з конфлікту
повинен виграти». Головне для нього – прагнення разом підійти до
ефективного вирішення ситуації, конфлікту з урахуванням інтересів, потреб
обох сторін, пошук взаємовигідних умов і шляхів досягнення порозуміння.
4. Стратегія компроміс: «Щоб кожен з нас виграв, кожен повинен у
чомусь програти». Виявляється у намаганні не загострювати ситуації у
конфлікті за рахунок взаємних поступок інтересами. Він схожий на
співробітництво, але його досягнення відбувається на поверхневому рівні
стосунків.
5. Стратегія уникнення: жодна з сторін не досягає успіху, бо проблема
залишається невирішеною.Пов'язаний з намаганням відсунути конфліктну
ситуацію якомога далі, сподіваючись, що все вирішиться само собою. [6]
Педагог повинен уміти успішно використовувати кожну зі стратегій
вирішення конфліктної ситуації, враховуючи конкретні обставини: вміти
поступатися, йти на розумний компроміс, встановлювати партнерські
стосунки й водночас відстоювати власну позицію, розширюючи арсенал
стилів, а не діяти за єдиним стандартом.
На мою думку, важливу роль у запобіганні педагогічних конфліктів
відіграє наступне:
1. Використання загальноприйнятих правил безконфліктного
спілкування, які допоможуть в педагогічній діяльності уникнути конфліктів
зі студентами. На сьгоднішній день безконфліктне спілкування є актуальною,
поширеною та розвиненою галузю психології, існує багато книг, статей,
публікацій та іншого матеріалу з цього питання.
Ось деякі з правил безконфліктного спілкування, які допоможуть на
практиці:
- уникайте дії або, навпаки, бездіяльності, яка породжує конфлікт.
Іншими словами: не варто створювати конфліктоген (слова, дії, що можуть
призвести до конфлікту), в ролі якого можуть виступати як інтонація, яку
співрозмовник вважатиме за образливу, так і вираз Вашого обличчя.
- будьте уважні до свого партнера. Завжди його слухайте. Ніхто не
зобов'язує вас погоджуватися з його думкою, але проявіть найменшу повагу і
вислухайте співрозмовника.
- якщо і взялися критикувати, то робіть це обережно. Для багатьох
людей навіть найменше критичне зауваження виступає раніше згаданим
конфліктогеном. Критику слід спрямовувати не на особистість, на її
індивідуальні якості, а на конкретний вчинок.
- суть всіх прийомів безконфліктного спілкування така, що ще до
початку розмови потрібно налаштовувати себе тільки позитивно. Не варто
заздалегідь у співрозмовнику бачити ворога. Будьте доброзичливі, усміхнені.
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Також хочу навести 5 простих правил спілкування Д. Карнегі, які також
у педагогічній практиці допоможуть викликати симпатію і повагу студентів:
- виявляйте щире зацікавлення ними.
- посміхайтеся!
- не забувайте, що для людини її ім'я звучить найсолодше й гордо будьякою мовою.
- будьте уважними слухачами. Спонукайте інших говорити про них
самих.
- допомагайте людям реалізувати їхнє прагнення до усвідомлення
власної значущості й робіть це щиро.
2. Пам’ятайте, що краще уникнути конфлікт, ніж розв’язувати його.
Для цього варто дотримуватися основних правил педагогічної етики,
вдосконалювати і розвивати власний педагогічний такт, не забувати про
основні причини конфліктів (наведені вище) та не робити подібних помилок
в педагогічній діяльності, при спілкувані зі студентами.
Варто дотримуватись наступних рекомендацій:
- при відповіді студента необхідно психологічно налаштувати його до
максимально можливої плідної відповіді, виключити виникнення стресової
ситуації;
- у разі незадовільної відповіді взаємодія студент - викладач повинна
закінчуватися усвідомленням студентом того, що мова йде не про те, що його
відповідь не задовольняє особисто викладача, а про те, що вона не відповідає
вимогам програми;
- у жодній формі та з жодного приводу не можна допустити образи
студента;
- викладач повинен володіти собою і своїми емоціями в будь-якій
ситуації;
- всі невдачі у взаємовідносинах зі студентами й у створенні
конфліктних ситуацій викладач повинен вважати своїм власним
прорахунком.
3. Налагодження відкритих стосунків зі студентами, об’єктивне
ставлення до них. Взаєморозуміння й відкритість — основа рівноправних,
безконфліктних стосунків між людьми взагалі, між викладачем і студентами
зокрема. Процес становлення взаєморозуміння досить складний і тривалий.
Щоб навчитися розуміти інших, і студентів зоукрема, потрібно багато чого
знати про: те, як і чим вони живуть; що їх хвилює; які радості і проблеми є в
їхньому житті. Але нам бракує часу, сил, а іноді й бажання придивитися до
людини, прислухатися до неї, спробувати її зрозуміти. І водночас ми
вимагаємо розуміння і співчуття від людей, адже свої проблеми ми вважаємо
найсерйознішими.
Щодо об’єктивного ставлення до студентів, то тут варто пам’ятати про
механізм проекції. Ми іноді сприймаємо ближнього не таким, яким він є, а
таким, яким він нам здається. Це трапляється, коли ми приписуємо йому
власні негативні думки або вчинки. Завжди, коли нам здається, що на нас не
198

так дивляться, не так розмовляють, не поважають нас, необхідно спокійно, не
дратуючись подумати, а може бути, ми приписуємо співрозмовнику своє
власне ставлення, свої думки, мимоволі викривлюємо його позицію, діючи за
механізмом проекції.
Варто пам’ятати про це, намагатися об’єктивно ставитися та оцінювати
студентів, що допоможе уникнути значної кількості конфліктів.
4. Ознайомлення з конфліктологією майбутніх педагогів.Причиною
багатьох конфліктів керівники навчальних закладів вважають низький рівень
обізнаності педагогів з конфліктами таспособами їх вирішення. Ще в роки
навчання майбутніх викладачів та педагогів у вищій школіпотрібно за
допомогою спеціального навчання та тренінгів підготувати їх до вирішення
педагогічних конфліктних ситуацій. Зокрема, на мою думку, було б добре
додати до навчальної програми механіко-математичного факультету такий
предмет як конфліктологія. Це не повинен бути суто теоретичний виклад
матеріалу, а розгляд різноманітних практичних ситуацій та проведення
тренінгів.Дана дисципліна буде корисна випускникам нашого факультету,
незалежно від того, ким вони працюватимуть, оскільки конфлікти, на жаль,
неминучі в нашому житті. Крім того, варто самостійно ознайомлюватися з
психологією спілкування, конфліктологією, дізнаватися більше про
конфлікти з наукової точки.
Висновок.Тема конфліктів узагалі, а особливо педагогічних конфліктів,
не є новою. До неї звертались науковці, психологи й педагоги. Саме поняття
конфлікту ширше, ніж просто незгода між людьми, сварка чи погіршення
стосунків.
Конфлікти
супроводжуються
нерозумінням,
образами,
зруйнованими взаєминами, стресами, почуттям невдоволеності.Зрозуміло,
щопедагогічний конфлікт не сприяє навчально-виховному процесові. І чим
менше виникає конфліктів, тим краще розуміють одне одноговикладач і
студент, тим тепліші і довірливіші їхні стосунки.Головне у запобіганні
педагогічних конфліктів – вміння приймати конструктивні рішення в кризові
моменти спілкування, творчо використовувати різноманіття педагогічних
технологій.Не слід боятися конфліктів у відносинах з окремими студентами,
з групами студентів. На тлі загального благополуччя конфліктні ситуації
можуть виявитися навіть корисними. Вони попереджають зайву
занепокоєність, піднімають емоційний тонус. Важливо знати, що в гарному
колективі конфлікт – епізод, а не система.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА BRUNEL UNIVERSITY OF LONDON
(НА ПРИКЛАДІ МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФУКУЛЬТЕТУ)
У статті розглянуто особливості та проблеми організації навчального
процесу у вищій школі та наведено порівняльну характеристику організації
навчального процесу у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка та Brunel University of London.
Ключові слова: навчальний процес, дидактика, організація та форми
навчального процесу.
В статье рассмотрены особенности и проблемы организации учебного
процесса в высшей школе и приведена сравнительная характеристика
организации учебного процесса в Киевском национальном университете
имени Тараса Шевченка и Brunel University of London.
Ключевые слова: учебный процесс, дидактика, организация и формы
учебного процесса.
The main features and problems of the studying process’s organization and the
comparative characteristics of studying process in Taras Shevchenko national
university of Kyiv and Brunel University of London were presented in this article.
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Актуальність. У сучасних умовах інтенсивного соціально- економічного
розвитку суспільства винятково важливого значення набуває підвищення
освітнього рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх
галузей діяльності, збагачення інтелектуального та творчого потенціалу.
Важливою умовою розв’язання цього завдання є необхідність озброєння
спеціалістів, яких готує вища школа, умінням володіти знаннями, здатних до
вільного професійного спілкування як із вітчизняними, так і зарубіжними
колегами.
Проблему організації навчального процесу у вищому навчальному закладі
досліджували різні дослідники, зокрема: Болюбаш Я.Я. (розробляв
теоретичні основи організації навчального процесу у вищих закладах освіти);
ГончаренкоС.У. (обґрунтував аспекти методики як науки); Нагаєв В.М.
(розробив теоретичні та методичні засади методики викладання у вищій
школі); ОртинськийВ.Л. (розкрив практичні та теоретичні основи педагогіки
вищої школи) та інші.
Мета статті. В загальному контексті розглянути особливості організації
навчального процесу та визначити основні проблеми. Провести порівняльну
характеристику організації навчального процесу у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка та Brunel University of London. На основі
проведеної роботи, вказати можливі варіанти вдосконалення організації
навчального процесу у вітчизняному ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Навчальний процес у вищій школі –
надзвичайно складний процес об'єктивної дійсності, що містить багато
різноманітних зв'язків, відношень, структурних елементів і компонентів, які,
у свою чергу, є взаємозалежними й перебувають у складних
взаємовідносинах. Ось чому дати вичерпне визначення навчального процесу
надзвичайно важко [4]. У Законі України "Про вищу освіту" зазначається:
"Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти
і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі)
через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на
передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших
компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно
розвиненої особистості" [2].
Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах, навчальний процес – "...це система організаційних і
дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному
освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів
освіти" [1].
Навчальний процес визначають і як "...специфічний шлях виховання, який
полягає в організації спільних видів професійно-педагогічної діяльності
викладача і діяльності студента, спеціально спрямованих на реалізацію мети
й того чи іншого завдання виховання та підготовки спеціаліста" [3].
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Компоненти навчального процесу, визнані багатьма дидактами, є явищами
складними й багатовимірними, призначеними інтегрувати внутрішню й
зовнішню складові процесу навчання.
Цільовий компонент забезпечує усвідомлення педагогічним колективом і
передання студентам узагальненої мети освіти й мети навчання кожної
навчальної дисципліни зокрема. Стимулюючо-мотиваційний компонент є
продовженням ці- льового, забезпечує спонукання студентів до активної
пізнавальної діяльності, формування в них відповідної мотивації. Змістовий
компонент об'єднує всі складові змісту освіти й навчання у вищому
навчальному закладі.
Операційно-діяльнісний компонент визначає шляхи та способи опанування
змісту навчання. Охоплює методи та їх складові – прийоми навчання, а також
засоби й форми організації навчальної діяльності студентів.
Контрольно-регулюючий компонент є продовженням попереднього: охоплює
методи, прийоми, засоби, форми організації контролю й самоконтролю.
Сутність його полягає в регулюванні навчально-пізнавальної діяльності
студентів через отримання зворотного зв'язку на кожній стадії та
співвіднесенні набутих студентами знань і умінь з цільовими настановами й
завданнями процесу навчання.
Оцінно-результативний
компонент
передбачає
оцінювання
й
самооцінювання якості знань, умінь тих, хто навчається.
Згідно Закону України “Про вищу освіту” навчальний процес в університеті
здійснюється в таких формах:

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є:
заняття.
Перейдемо до основної частини даної статті, а саме до порівняльної
характеристики
організації
навчального
процесу
у
Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка та Brunel University of
London.
Організація навчання, у вище згаданих університетах, відбувається за
кредитно-модульною системою. Великобританія заакцептувала Болонський
процесі, запроваджуючи, так само як і Україна, двоступеневу систему освіти
– бакалавр, магістр. Проте існують певні відмінності. Так, наприклад,
навчання на бакалавраті (undergraduate) триває 3 роки, а в Україні 4 роки.
Випускник отримує диплом бакалавра (Bachelor). Магістратура у Brunel
University of London триває один рік в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка два роки.
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Навчальний рік у Brunel University of London складається з 37-ми тижнів (у
тому числі в цілому близько семи тижневої перерви на Різдво і Пасху).
Навчальний процес зорієнтований на самостійну роботу студента. В тиждень
студенти мають тільки 9-24 год лекцій та семінарів. Важлива практика, а не
теорія. Загалом в систему освіти Великобританії закладено принцип, що
практика має більше значення ніж теорія і тому заняття наповнені більше
практичним, а не теоретичним змістом. Розвиток особистий і
інтелектуальний, а не відтворення знань. Кожен ВУЗ робить акцент на
підготовку практиків і спеціалістів в певній сфері, а не теоретиків з
загальними знаннями. Так, наприклад, протягом навчання на бакалавтраті та
магістратурі відсуні такі дисципліни як історія, культурологія, філософія,
охорона праці тощо. Також таке явище як відрахування студента з вузу є
рідкісним. Викладач, який допустив таку ситуацію – його робота буде
оцінена неефективно.
В Brunel University of London істнує партнерське ставлення до студента,
відсутня як така ієрархія серед викладацького складу та має місце
партнерське ставлення між викладачем та студентом, відносини вільні та
мало формалізовані. Студент розцінюється як колега викладача та
враховується його точка зору, ідея, погляди. Студент розглядається в якості
партнера, як людина, яка в майбутньому повинна чогось досягти і
забезпечити успіх університету. Університет робить ставку на практику, що
буде більш корисним у майбутній роботі спеціаліста.
Щодо форм організації навчального процесу, то провідними як в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка так і в Brunel University
of London є навчальні заняття (лекція, семінарське заняття), самостійна
робота, контрольні заходи. Проте існують певні відмінності. У Brunel
University of London лекція зазвичай триває 1-ну годину, а в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка 1-ну годину 30 хвилин.
Студент зазвичай має три пари на день у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка та від 3-х до 5-ти пар у Brunel University
of London. Проте власне форма проведення лекції дещо відрізняється. У
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, зокрема на
механіко-мтематичному факультеті, викладач під час проведнення лекції
детально викладає весь матеріал на дошці, а у Brunel University of London
лекція проводиться з використанням сучасних інформаційних засобів
навчання. Зокрема з використанням проектора. Педагог готує презентацію
відповідно до теми лекції та презентує її студентам на парі. Для кращого
засвоєння матеріалу студентам роздають друковану версію. Таким чином,
завдяки використанню проектора, викладач розповідає матеріал, не
витрачаючи час на його написання на дошці (лише при необхідності чи за
проханням студентів пояснює матеріал на дошці), а студенти можуть робити
відповідні помітки у своєму друкованому варіанті лекції. Такий спосіб
проведення лекції дозволяє студентам мати електронний варіант лекції, що
дозволяє зменшити кількість помилок в конспектах.
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Відмінною рисою також є те, що зміст лекції у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка є набагато складнішиим, більше теорії,
студенти мають вміти смотійно доводити і вирішувати будь-які теоретичі
завдання. Щодо контролю, то у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка контроль є більш регулярним. Cтудент має виконовути
домашню роботу, наявність та якість якої постійно перевірється викладачем.
У Brunel University of London облігаторної домашньої роботи не існує,
студенти періодично отримають завдання, проте їх викононня не є
обов’язковим. Іншою відмінністю є те, що у Brunel University of London не
має модульних контрольних робіт, декілька разів на семестр проводиться зріз
поточних знань, проте його результати не завжди враховуються (це
вирішується кожним факультетом автономно). У Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка студент протягом семестру має
можливість набрати 60 балів за рахунок роботи на парі, виконанню домашніх
та індивідуальних робіт та написанню модульних конрольних робіт, у Brunel
University of London студент не набирає жодних балів, оцінка з предмету
виставляється лише з урахуванням результату за іспит або ж урахуванням
проекних робіт та іспиту (у відповідному відсотковому співвідношенні).
Форма проведення іспиту, у вище згаданих ВНЗ, також відрізняється.
Зазвичай іспит у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка проводиться у студенскій групі, що складається з 20-30 чоловік та
триває дві години. Протягом цього часу студент має виконати теоретичне і
практичне завдання. Іспит зазвичай - письмово-усний за своєю формою
проведення, тобто після написання роботи студент має усно її захистити. У
Brunel University of London іспит проводиться у письмовій формі у
студентській групі з 1000 чоловік та триває протягом трьох годин.
Теоретичні запитання на іспиті практично відсутні. Недоліком такої форми
проведення іспиту є те, що студент іноді запам’ятовує алгоритм вирішення
тієї чи іншої задачі, проте не розуміє чому саме використаний певний підхід.
Викладач цього вивити не може, оскільки усна форма контролю відсутня.
Основною ж проблемою проведення контролю у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка є списування студентами під час іспитів,
у Brunel University of London списування жорстоко карається, студент отразу
відпраляється на перездачу.
Висновки. Підсумовуючи все вище сказане, можна стверджувати, що загалом
організація навчального процесу у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка та Brunel University of London є досить схожою.
Проте в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
навчання є більш зорієнтованим на теоретичні знання а у Brunel University of
London на практичне. Спектр предметів, які студенти вивчають протягом
всього навчання у вітчизняному ВНЗ є набагато більшим, що, на мою думку,
не є достатньо ефективним, адже студенту важко ґрунтовно засвоїти таку
кількість дисциплін. Більш того на виході з унівеситету ми отримуємо
спеціалістів-теоретиків з загальними знаннями. Звичано це, перш за все,
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пов’язано з тим, що освіта в Україні, на відміну від Великої Британії, є
безкоштовною, а фінансування ВНЗ з боку держави не є достатнім, тому ВНЗ
важко вдосконалювати організацію навчального процесу, зокрема проводити
більше практичних занять. Проте, не дивлячись на це, освіта, яку студет
отримує у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є
хорошою і конкурентоспроможною на світовому ринку праці. Покращити
організацію навчального процесу у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка можна враховуючи досвід провідних закордонних
університетів, застосовуючи останні досягнення у сфері сучасних
інформаційних засобів навчання.
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