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Постановка проблеми. В умовах сьогодення пріоритетним напрямком 

розвитку сучасної вищої освіти є створення умов для формування фахового 
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потенціалу кожного учасника освітнього процесу. Саме це обумовлює 

необхідність переорієнтації системи освіти від передачі змісту освіти 

студенту до продуктивного навчання, в процесі якого відбувається створення 

ним власних освітніх продуктів й отримання певного результату навчання, 

що відображається у сукупності знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей. 

Продуктивне навчання, як цілісна система організації освітнього 

процесу, спирається на ефективну взаємодію викладача та студента на основі 

його активної, самостійної навчальної діяльності. Вважається, що дана 

технологія виникла наприкінці двадцятого століття в нью-йоркській школі 

«Місто як школа» або «Школа без стін». Провідним завданням діяльності 

якої було допомогти учням адаптуватися у складних соціально-економічних 

умовах оточуючого середовища. Сьогодні технологія продуктивного 

навчання не втратила своєї актуальності, її активно впроваджують в різних 

країнах світу шляхом введення її прийомів та методів у практику діяльності 

навчених закладів. 

Спираючись на Закон України «Про вищу освіту» (розділ ІХ) 

зазначимо, що освітній процес у вищому навчальному закладі є 

інтелектуальною, творчою діяльністю у сфері вищої освіти і науки, яка 

провадиться у закладі через систему науково-методичних і педагогічних 

заходів. Зазначена діяльність спрямована на передачу, засвоєння, 

примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, 

які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості 

[1]. 

Основною метою освітнього процесу у вищому навчальному закладі є 

формування певних компетентностей у здобувача вищої освіти, що, за своєю 

сутністю, виступають як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
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навчання на певному рівні вищої освіти [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації 

освітнього процесу у навчальному закладі взагалі й вищому зокрема 

присвячені роботи як зарубіжних так і вітчизняних вчених. Це роботи 

О. Андреєва, М. Артюшиної, Ю. Бабанського, М. Данилова, І. Драч, 

А. Кузьмінського, В. Лугового, Н. Ничкало, В. Олійника, О. Савченко, 

М. Скаткіна, І. Підласого, Н. Приходькіної, В. Радкевич, З. Рябової, 

А. Хуторського, В. Ягупова та ін. 

Роботи зазначених авторів розкривають сутність системи 

організаційних, навчальних і навчально-методичних заходів, що 

забезпечують опанування змісту освіти тими, хто навчається у вищому 

навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 

відповідного ступеня і кваліфікації. Науковці розкривають методологію 

освітнього процесу через описання сукупності принципів й способів 

організації та визначення змісту як теоретичної так й практичної взаємодії 

викладача та студента в освітньому процесі; формулюють закономірності, 

провідні принципи, методи, способи та форми її організації та реалізації 

освітнього процесу. 

Мета статті – виокремити теоретичні аспекти організації освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до чинного 

Закону України «Про вищу освіту», під освітнім процесом у вищому 

навчальному закладі розуміється інтелектуальна, творча діяльність у сфері 

вищої освіти і науки, яка провадиться у вищому навчальному закладі або 

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. 

Розглянемо теоретичні питання освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі. Безпосередньо, в основі перебігу освітнього процесу 
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покладено явища пізнавальної діяльності й особливості та алгоритм взаємодії 

того, хто навчає, і того, хто навчається. Спираючись на роботи провідних 

вчених, таких як В. Бондар, І. Лєрнер, А. Кузьмінський та ін. можна 

зазначити, що освітній процес має трьохкомпонентну структуру діяльність 

педагога (того, хто навчає) і діяльність студента (того, хто навчається), 

організована ця взаємодія навколо третього компоненту – змісту освіти. 

Підпорядкована зазначена взаємодія через закони, закономірності, принципи 

її перебігу. 

Питанням розкриття сутності понять «закон», «закономірність», 

«принцип» присвячені роботи багатьох науковців. Наприклад, С. Вітвицька, 

зазначає, що закон у педагогіці вищої школи виступає як внутрішній і 

необхідний, всезагальний і суттєвий зв’язок предметів і явищ об'єктивної 

дійсності; як загальні необхідні і суттєві зв’язки між предметами і процесами 

[8]. Існують динамічні та статичні закони. Динамічним законом є такий, за 

якого вихідний (початковий) стан об'єкта однозначно визначає ряд 

наступних його станів. Знаючи перший, можна передбачити інші. Статичним 

законом називається такий, при якому передбачається визначення 

можливості (імовірності) закладених тенденцій у зміні об'єкта або системи за 

певних заданих умов. Під час перебігу освітнього процесу переважають 

статичні закони, і виявляються в більшості випадків як тенденції. 

Поряд із зазначеним вище поняттям використовується поняття 

«закономірність». Іноді його тлумачать як більш широке поняття, ніж закон, 

як визнання всезагальної упорядкованості природи і суспільства, в межах 

якої необхідно виділити закони спеціальні і загальні. Разом із тим, ми 

підтримуємо таку точку зору, що це упорядкованість явищ, відносну сталість 

стійких впливових чинників, системність зв’язків між об’єктами. 

Підкреслимо, що зазначені поняття не є тотожними. Законом називають 

конкретний необхідний зв’язок між подіями, фактами; у ньому фіксується 

загальне для них. Якщо ж підкреслюється об’єктивно зумовлена 

послідовність явищ, то йдеться про закономірність. Поняття 
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«закономірність» вживається також і в тих випадках, коли необхідно 

підкреслити, що те чи інше явище виникло не випадково. Розглядаючи 

закономірності навчального процесу В. Ягупов, спираючись на дослідження 

І. Підласого, зазначає, що закономірності навчання можуть бути визначені як 

наукові закони [9]. З. Рябова зазначає, що науковці виділяють низку умов, за 

яких це може здійснитися. А саме: по-перше, чітко зафіксовано об’єкти, між 

якими встановлюється зв’язок; по-друге, досліджено вид, форму й характер 

цього зв’язку; по-третє, встановлено межі дії (прояву) цього зв’язку. Якщо 

брати це за основу, то можна виділити такі закономірності навчального 

процесу: загальні, які охоплюють всю навчальну систему закладу й часткові, 

які стосуються окремих елементів системи навчання, що відбувається у 

навчальному закладі [7]. 

У роботі І. Лєрнера зазначається, що закономірності можна поділити на 

дві групи : 

1. Закономірності, притаманні процесу навчання за його сутністю, які 

неминуче виявляються, як тільки він виникає в будь-якій формі; іншими 

словами – це закони, які притаманні навчанню завжди. До цієї групи 

відносяться такі закономірності: виховуючий характер навчання; 

цілеспрямований характер взаємодії педагога і студента; єдність 

педагогічного керівництва і самодіяльності студентів; включення студентів у 

діяльність; залежність між метою навчання, змістом освіти і методами 

навчання. Зазначимо, що мета визначає зміст і методи, методи і зміст 

зумовлюють ступінь досягнення мети. 

2. Закономірності, що виявляються залежно від характеру діяльності 

того, хто навчає, і тих, хто навчається, засобів навчання, а, отже, залежить під 

виду змісту освіти і методів. До цієї групи належать такі закономірності: 

«поняття будуть засвоєні, якщо пізнавальна діяльність студентів 

цілеспрямовано організована»; «міцність засвоєння усвідомленого змісту 

освіти є тим більшою, чим регулярніше організовано пряме і відкладене 

повторення і введення його в систему вже засвоєного раніше»; «навички 
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можуть бути сформовані, якщо викладач організує відтворення усвідомлених 

операцій і дій, що лежать в основі навичок». 

Разом із тим, підкреслимо, що в основу виділення закономірностей 

освітнього процесу покладено розуміння цілісності процесу навчання як 

дидактичної категорії, який має діяльнісну основу : взаємодія того, хто 

вчиться з тим, хто вчить навколо визначеного змісту освіти. Тобто, для 

реалізації освітнього процесу необхідно сформулювати цілі навчання, 

виділити певний зміст освіти, який необхідно засвоїти, організувати процес 

засвоєння (методи викладання тих, хто навчає й форми діяльності тих, хто 

навчається) та виокремити шляхи визначення результату. За Ю. Бабанським, 

структурними компонентами процесу навчання є цільовий компонент; 

мотиваційно-стимулюючий; змістовий; процедурно-процесуальний; 

контрольно-регулюючий; оцінювально-результативний [2]. 

3. До загальних закономірностей відносяться такі : закономірності 

цілей навчання; закономірності змісту навчання; закономірності технологій, 

методів, форм навчання; закономірності управління навчальним процесом; 

закономірності мотивації навчання. Безпосередньо загальні закономірності 

представлені нами на рисунку 1.1. 

Розглядаючи закономірності цілей навчання А. Кузьмінський зазначає, 

що мета навчання залежить від рівня і темпів розвитку суспільства; потреб і 

можливостей суспільства; рівня розвитку і можливостей педагогічної науки 

та практики. Крім того, цілі кожного етапу навчання залежать від рівня 

досягнення цілей попереднього етапу й особистісних особливостей того, хто 

навчається. В основі закономірностей змісту навчання покладена залежність 

від певних потреб суспільства й держави, визначених цілей навчання, темпів 

розвитку суспільства і науково-технічного прогресу, рівня розвитку теорії та 

практики навчання, матеріально-технічних і економічних можливостей 

навчальних закладів. Також, зміст освіти відіграє роль середовища 

(відкритий зміст освіти), визначає індивідуальну освітню траєкторію 

розвитку того, хто навчається. 
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Рис. 1.1. Загальні закономірності навчання 

 

4. Закономірності мотивації навчання обумовлюються внутрішніми та 

зовнішніми мотивами (стимулами) навчання. До них відносяться суспільні, 

економічні, педагогічні умови і стимулятори. Закономірності технологій, 

методів, форм навчання залежать від продуктивності та ефективності 

навчання на попередніх етапах. Вони забезпечуються якістю навчання: 

організацією самого процесу навчання і досягнутих результатів навчання, 

характеру та обсягу матеріалу, що вивчається, організаційно-педагогічного 

впливу тих, хто навчає, здібностей до учіння тих, хто навчається, часу 

навчання, матеріально-технічного забезпечення навчального закладу, 

методичного забезпечення навчального процесу та ін. Закономірності 

управління навчальним процесом залежать від ступеня організації й 

інтенсивності зворотних зв’язків у системі навчання, організації 

коригувальних впливів на основі отриманої інформації про стан навчального 

процесу. 
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технологій, методів, 

форм навчання 
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Наступним аспектом теоретичного обґрунтування освітнього процесу є 

принципи організації освітнього процесу. Це обумовлено тим, що сутність та 

основні вимоги закономірностей навчання виявляються в певних принципах. 

Сутність поняття «принцип» виявляється в тому, що він відображає 

керівні ідеї, основні правила, основні вимоги до діяльності, поведінки тощо 

[2]. Принцип, поняття, що утворилося від лат. ргіnсіріum, що в перекладі 

означає основа, начало. М. Скаткін наголошує, що принципи навчання 

спираються на закономірності, але логічно з них не виводяться. Автор 

наголошує, що критерієм для визначення принципів навчання повинен бути 

той, який охоплює й мету навчання, й зміст, й форми, й методи [9]. 

Актуалізуючи на тому, що процес навчання відбувається у тісній взаємодії 

того, хто вчиться з тим, хто навчає, то принципи повинні вказувати на 

загальну спрямованість цієї взаємодії. Тому, для визначення принципів 

необхідно враховувати наступне : цілі навчання обумовлені потребами 

суспільного розвитку; об’єктивні закономірності навчання як взаємозв’язок 

діяльності того, хто вчиться з тим, хто навчає; способи використання цих 

закономірностей для досягнення цілей навчання; конкретні умови, в яких 

відбувається процес навчання. 

Ми будемо спиратися на класифікацію принципів організації 

освітнього процесу, яку було виділено В. Ягуповим. Вчений визначає 

принципи навчання як конкретні рекомендації про шляхи досягнення цілей 

навчання на основі його пізнаних закономірностей, це спрямовуючі 

положення, нормативні вимоги до організації та проведення дидактичного 

процесу, які мають характер загальних вказівок, правил і норм та випливають 

із його закономірностей [9]. У зв’язку із цим науковець наголошує, що ці 

принципи стосуються регулювання різноманітних змістових стосунків 

учасників дидактичного процесу; з’ясування провідних тенденцій навчання 

на сучасному етапі формування національної системи освіти; розв’язання 

суперечностей процесу навчання й умови досягнення успіхів у навчально-

виховному процесі; визначення основних положень, на які спираються під 
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час викладання навчальних дисциплін; визначення змісту, методів і форм 

навчальної діяльності тощо. Основні групи принципів перебігу освітнього 

процесу (за В. Ягуповим) : 

1. Принципи, що стосуються усіх компонентів дидактичного процесу : 

принцип розвиткового і виховного характеру навчання; принцип науковості 

змісту і методів навчання; принцип практичної спрямованості навчання; 

принцип системності й послідовності навчання; принцип гуманізації та 

гуманітаризації навчання; принцип оптимізації навчання. 

2.  Принципи, що стосуються діяльності тих, хто навчає та їхньої 

методики : принцип демократизації в навчанні; принцип доступності й 

дохідливості викладання; принцип наочності в навчанні; принцип 

раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і способів 

навчальної роботи. 

3. Принципи, що стосуються навчально-пізнавальної діяльності тих, 

хто навчається : принцип мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

принцип активності, свідомості та самостійності учнів. 

4. Принципи, що стосуються контрольно-оцінювальних функцій 

дидактичного процесу : принцип міцності засвоювання знань, формування 

навичок і вмінь. 

Наступними дефініціями при описанні теоретичних аспектів освітнього 

процесу є поняття «метод» і «форма». Під дефініцією «метод» розуміють 

систематизовану сукупність кроків, які потрібно здійснити для виконання 

певного завдання, для досягнення мети. Значення поняття «метод» у 

загальнонауковому сенсі тотожне алгоритму діяльності чи технологічного 

процесу, це пов’язано із тим, що утворилося це поняття від грецького слова 

μέθοδος, яке в перекладі означає «шлях через». [9]. Загальновідомою є така 

класифікація методів навчання, яка включає: пояснювально-ілюстративний 

або інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, проблемний 

метод, частково-пошуковий або евристичний метод, дослідницький метод 

[8]. Необхідно зауважити, що у зв’язку із тим, що зазначена класифікація 
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методів повністю характеризує навчальний процес у його цілісності, саме 

цілісність навчального процесу в своїй основі має всі етапи процесу пізнання 

: сприймання, осмислення, первинне відтворення отриманої інформації, її 

використання й творче застосування. Тому й зазначені методи необхідно 

використовувати тільки у сукупності. Бо тільки у сукупності вони 

забезпечують повне засвоєння навчального змісту на рівні творчого його 

використання, тому й не можна використовувати ці методи тільки поодинці. 

Поняття «форма» трактується від латинського слова forma, що позначає 

зовнішній вигляд, обрис [9]. Воно тлумачиться як зовнішній вигляд взаємодії 

того, хто вчиться з тим, хто навчає. Відповідно до провідних робіт з 

дидактики можна констатувати, що на сьогодні існують різні класифікації 

форм організації навчання, в основу яких покладено різні критерії їх 

утворення. А саме: форми навчання класифікують за кількістю тих, хто 

навчається (індивідуальна, парна, групова, фронтальна форма організації 

навчання); за місцем навчання (очне, заочне, очно-заочне, дистанційне, 

екстернат тощо); за тривалістю навчання; ін.). О. Савченко зазначає, що 

форми навчання мають відповідати меті, змісту, умовам, в яких воно 

здійснюється, необхідно враховувати кількість тих, хто навчається, 

специфіку предмету та специфіку їх навчання відповідно до віку, необхідне 

обладнання, тривалість навчання тощо [2]. 

Наступною дефініцію, що визначає сутність освітнього процесу є 

«зміст освіти», під яким розуміється певний обсяг і характер систематичних 

наукових знань, практичних умінь і навичок, а також світоглядних і 

морально-етичних ідей, якими має оволодіти людина, у нашому дослідженні 

– студент під час навчання. Ми підтримуємо точку зору В. Лугового, який 

зазначає, що зміст освіти є упорядкованою, цільною сукупністю елементів і 

процесів, котрі утворюють освітню систему.  

Загальноприйнятим є наведення такого тлумачення змісту освіти : це 

сукупність систематизованих знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, а 

також певний рівень розвитку пізнавальних сил і практичної підготовки, що 
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досягається в результаті перебігу освітнього процесу. Зміст освіти 

зорієнтований головним чином на знання як відображення духовного 

багатства людства, накопиченого протягом історичного розвитку. Знаннєво 

орієнтований зміст освіти сприяє входженню людини у соціальне 

середовище, її пристосуванню до культурних, психологічних, соціологічних 

факторів, забезпеченню її життєдіяльності. І. Кузьмінський дає таке 

тлумачення : це чітко окреслене коло знань, умінь, навичок і компетенцій, 

якими людина оволодіває шляхом навчання у навчальному закладі або 

самостійно. Він містить систему наукових знань про природу, суспільство, 

людське мислення, культуру та практичних умінь і навичок, необхідних для 

життєдіяльності людини. Зміст освіти в цілому має сприяти розв’язанню 

провідного завдання щодо формування гармонійної, всебічно розвиненої 

особистості. За визначенням О. Савченко, це засіб цілеспрямованого 

навчання, це своєрідна модель вимог суспільства щодо підготовки майбутніх 

поколінь людей до життя [2]. М. Скаткін, І Лернер вказують, що це особлива 

форма відображення матеріальної і духовної культури людства. Разом із тим, 

у змісті освіти враховуються не лише актуальні й перспективні потреби 

суспільства, а й освітні запити окремих особистостей. Тобто, зміст освіти 

формується на основі потреб споживачів освітніх послуг : держави, 

суспільства, суб’єктів навчального процесу (педагогів, учнів або студентів, їх 

батьків та ін.). І. Лєрнер, В. Краєвський, М. Скаткін виділяють такі чотири 

основні елементи змісту освіти : 

1. Інформація, яка підлягає засвоєнню. Знання, що накопичені 

людством (основні ідеї, концепції, теорії, поняття науки). Знання про шляхи, 

методи пізнання, типи і способи розумових дій. 

2. Способи діяльності (формування умінь, навичок). 

3. Досвід емоційно-ціннісного ставлення до знань. 

4. Досвід творчої діяльності (вільне використання отриманих знань та 

сформованих навичок в повсякденному житті). 

Зміст освіти закріплюється державними документами та навчально-
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методичними комплексами. Це навчальні плани, навчальні програми, 

підручники, посібники. Навчальний план – основний нормативний документ 

(стандарт) вищого навчального закладу, що складається на підставі освітньо-

професійної програми і структурно-логічної схеми підготовки фахівців та 

визначає організацію їх навчальної діяльності. Навчальним планом охоплено: 

графік процесу навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін; 

послідовність їх вивчення; конкретні форми проведення занять (лекції, 

семінари, лабораторні тощо) та їх обсяг; форми проведення підсумкового 

контролю (екзамен, залік, диференційований залік); порядок проведення 

практик, їх види; обсяг часу, відведеного на самостійну роботу студентів; 

кількість курсових робіт, які виконує студент за період навчання; зміст і 

форми державної атестації. 

В умовах реформування системи освіти підкреслимо, що сьогодні, 

відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» надана певна 

автономія вищим навчальним закладам. Як зазначають, Ю. Холін, 

С. Кравцов, Т. Маркова, що університети самі, не чекаючи вказівок та 

інструкцій від управляючих органів, мають дбати і про зміст освіти, і про 

забезпечення її якості. Тобто, якщо дотепер галузеві стандарти освіти 

визначають, зокрема, переліки нормативних навчальних дисциплін та обсяги 

їх викладання, то новий закон передбачає, що нормативний зміст підготовки 

здобувачів вищої освіти формулюватиметься у термінах результатів 

навчання, а переліки навчальних дисциплін визначатимуться самими 

закладами освіти. З огляду на це кожному викладачеві слід знати, що 

визначаються результати навчання та формуватимуться освітні програми [3]. 

Складаються освітні програми на основі Національної рамки 

кваліфікації, як системного і структурованого у термінах найважливіших 

компетентностей, потрібних для виконання особою тих чи інших завдань і 

обов’язків опис дев’яти кваліфікаційних рівнів. Зазначений опис складається 

з опису рівня, знань, умінь, комунікації, автономності і відповідальності. 

подає опис кваліфікаційних рівнів [6]. Наприклад, Законом України «Про 
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вищу освіту» на основі Національної рамки кваліфікації встановлено певні 

рівні та ступені вищої освіти. Відповідно до Рамки початковий рівень 

(короткий цикл) вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню і 

передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і 

навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю. Після успішного виконання особою відповідної 

освітньої (освітньо-професійної) програми, присуджується відповідний 

ступень вищої освіти. На п’ятому рівні присуджується «молодший 

бакалавр», на шостому – «бакалавр». 

Національна рамка кваліфікації, як нормативно-правовий документ, 

який було прийнято в Україні в 2011 році. Відповідно до цієї постанови 

Кабінетом міністрів України було рекомендовано центральним органам 

виконавчої влади, установам та організаціям, що беруть участь у реалізації 

державної політики у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових 

відносин, об’єднанням роботодавців, професійним спілкам, іншим 

заінтересованим соціальним партнерам використовувати Національну рамку 

кваліфікацій у практичній діяльності. 

Розглянемо основні ключові поняття цього документу. Провідними 

дефініціями в цьому документі зазначено: знання, кваліфікація, 

компетентність, результати навчання. Наводяться такі тлумачення : 

- знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, 

що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання 

поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, 

методологічні); 

- кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган встановив, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

- кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної 

рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, 

які є типовими для кваліфікацій даного рівня; 
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- компетентність/компетентності – здатність особи до виконання 

певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, 

цінності, інші особисті якості; 

-  компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші 

особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа після 

завершення навчання [6]. 

Спираючись на роботи науковців зазначимо, що результати навчання 

формулюються викладачами і подаються як опис того, що повинні знати й 

уміти студенти, які опанували певний модуль освітньої програми (модуль – 

це частина освітньої програми, що вимірюється кредитами, тобто ціла 

навчальна дисципліна, практика, кваліфікаційна робота тощо) чи програму в 

цілому. Існують два аспекти у визначенні результатів навчання : перший 

орієнтований на визначення компетентностей (необхідність формулювати 

результати навчання у термінах компетентностей). Другий – це те, що 

результати навчання підлягають вимірюванню та кількісній оцінці, адже саме 

на основі одержаних оцінок здобувачу освіти присвоюють кредити та 

визнають його кваліфікацію. 

Підкреслимо, що на основі Національної рамки кваліфікації мають 

розроблятися галузеві рамки кваліфікацій [6], на їх основі – стандарти 

конкретних професій і вже потім – відповідні освітні стандарти [1]. 

Професійний стандарт повинен містити перелік знань, вмінь і навичок, якими 

має володіти фахівець для виконання своїх посадових обов’язків. 

Професійні стандарти є основою для розробки освітніх стандартів, 

методичних матеріалів, програм професійного навчання працівників. У 

професійному стандарті встановлюються критерії якості підготовки кадрів. 

За допомогою професійного стандарту здобувачі освіти отримують 

розуміння того, якими компетентностями вони мають володіти, щоб успішно 

працювати. 

Відповідно до нормативних документів, стандарт вищої освіти – це 

сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих 
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навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в 

межах кожної спеціальності. Стандарти вищої освіти розробляються для 

кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до 

Національної рамки кваліфікації.  

На основі стандартів формуються освітні програми. Акцентуємо, що 

закладам вищої освіти надано право самостійно формувати освітньо-

професійні (освітньо-наукові) програми. Ці програми є основою для 

розробки навчальних планів, що визначають перелік та обсяг навчальних 

дисциплін у кредитах, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного 

і підсумкового контролю [3]. Безпосередньо, стандарти вищої освіти 

визначають певні вимоги до освітньої програми. А саме : обсяг кредитів, 

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік 

компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми 

атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; вимоги професійних стандартів (у разі їх 

наявності) [3]. 

Творчою групою, яка створена для впровадження ідей реформування 

вищої освіти рекомендовано такий сучасний підхід до формування освітніх 

програм, що передбачає фокусування на навчальних досягненнях, які й 

мають стати основою кваліфікації випускника. Кваліфікація як ключовий 

індикатор компетентності особистості має забезпечити її конкурентну 

спроможність і успішність. Автори запропонували таку методологію 

розроблення освітніх програм на основі компетентнісного підходу :  

1. Визначення потреби в компетентностях, у тому числі : консультації з 

абітурієнтами, науково-педагогічними працівниками, роботодавцями; 

співставлення компетентностей з чинними галузевими рамками кваліфікацій, 

професійними стандартами.  

2. Визначення основних дисциплін / предметної сфери, які формують 
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основу ступеневої програми, галузі та типу програми. 

3. Формулювання програмних результатів навчання відповідно до 

ключових програмних компетентностей. 

4. Вирішення питання щодо модуляризації програми : кратний або 

довільний кредитний вимір, що відповідає реальному навчальному 

навантаженню, присвоєння кредитів кожному модулю відповідно до 

семестрового розподілу навчального року. 

5. Визначення компетентностей та формулювання результатів навчання 

за кожним модулем, обрання загальних та фахових компетентностей на 

основі ключових програмних компетентностей, окреслення результатів 

навчання для кожної компетентності, яку слід розвинути в певному модулі 

програми. 

6. Визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання 

результатів навчання (доцільно передбачити поєднання різноманітних 

підходів до викладання й оцінювання). 

7. Опис програми та її модулів відповідно до ключових програмних 

компетентностей, програмних результатів навчання, розподілу кредитів, 

підходів до навчання й оцінювання. 

8. Перевірка балансу часу та можливості реалізувати програму 

протягом нормативного часу навчання. 

9. Реалізація, моніторинг і вдосконалення освітньої програми та її 

компонентів. 

Висновки. Отже, відповідно до національної рамки кваліфікації 

створюється відповідна освітня програма, яка відображає вимоги до 

кваліфікації за будь-якою професією. Зазначимо, що усі професії 

розподіляються в Рамці за всіма рівнями, але на практиці визначаються лише 

максимальним рівнем Національної рамки кваліфікації, що відповідає 

освітньо-кваліфікаційному рівню здобутого фаху [6]. А забезпечується 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня під час здійснення освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі, який є складним і системним 
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явищем. 

Завершуючи розгляд теоретичних аспектів організації освітнього 

процесу підкреслимо, що основним призначенням освітнього процесу є 

забезпечення отримання результату навчання тими, хто здобуває вищу 

освіту, тобто отримання конкретного освітнього продукту в результаті 

самостійної діяльності студента відповідно із вимогами стандартів вищої 

освіти. Забезпечити зазначене можливо завдяки впровадженню основних 

положень продуктивної педагогіки в діяльність вищого навчального закладу. 
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