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В. Яковець 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Згідно із законодавством і Конституцією України, освітня політика 

визначається Верховною Радою України, а її впровадження в практику 

освітньої діяльності здійснюють центральні, регіональні і місцеві органи 

виконавчої влади та навчальні заклади різних типів і форм власності. 

Сучасну освітню політику у сфері вищої освіти відображено в новій 

редакції Закону України «Про вищу освіту» [3], який набрав чинності 6 

вересня 2014 року. За концептуальними принципами і стратегічною 

спрямованістю цей закон відображає основні ідеї Болонського процесу, до 

якого Україна долучилася у 2005 році, основна мета якого – створення 

єдиного європейського простору вищої освіти. Цим законом Україна чітко й 

однозначно підтвердила своє прагнення до євроінтеграції в усіх сферах своєї 

діяльності, зокрема у сфері вищої освіти. 

Щоб з’ясувати, в якій мірі у новому Законі «Про вищу освіту» 

відображено ідеї Болонського процесу, коротко зупинимося на основних 

його концептуальних рекомендаціях щодо реформування вищої освіти. 

Основними факторами, які визначають розвиток світової цивілізації в 

ХХІ столітті, стали постійні зміни всіх сфер діяльності людства, обумовлені 

стрімким науково-технічним прогресом, процеси глобалізації та 

інформатизації. 

На межі двох тисячоліть людство, яке до цього перебувало в стані 

порівняно стабільного розвитку, поринуло в період постійних змін, 

нестабільності і біфуркаційних процесів. Постійно змінюються і 

вдосконалюються технології виробництва, що призводить до змін в 

організації виробничої діяльності, зникнення окремих професій і навіть цілих 

економічних галузей, до появи нових напрямів економічної діяльності і 

нових професій. Причому цей процес постійних змін часто набуває 
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стохастичного, непрогнозованого характеру, що свідчить про його 

нелінійність.  

Становлення ринкової економіки, постійна модернізація засобів зв’язку 

і комунікацій призводить до економічної інтеграції країн, постійного руху 

товарів, робіт і послуг, а отже, і робочої сили. Ці процеси, що отримали назву 

глобалізації, ведуть до розмивання кордонів, перемішування різних етнічних 

груп, взаємного проникнення різних культур, руйнування усталених традицій 

і цивілізаційних цінностей. Незважаючи на непередбачувані наслідки, 

глобалізація постає як об’єктивний процес, який уже не можна зупинити, до 

нього треба пристосовуватися. 

Бурхливий розвиток сучасних комп’ютерних технологій дає змогу 

практично необмежено накопичувати й опрацьовувати інформацію, кількість 

якої лавиноподібно зростає, і практично миттєво передавати її з будь-якого 

куточка світу в інший. Тому виникає проблема відбору й використання 

потрібної інформації та відкидання непотрібної і навіть шкідливої. Крім того, 

сучасні інформаційні технології стрімко проникають в усі сфери діяльності 

людства, і жоден працівник уже не може обійтися без їх використання, має 

постійно засвоювати все нові й нові їх можливості. 

Усі ці фактори поставили серйозні виклики перед системою освіти, яка 

без відповідного реформування вже не може забезпечити суспільні потреби 

щодо якості освіти підростаючого покоління. 

По-перше, стає зрозумілим, що за короткий період навчання в 

загальноосвітній школі чи вищому навчальному закладі неможливо навчити 

всього, що буде потрібно молодій людині в подальшому житті в 

швидкозмінному соціумі, потрібно навчити вчитися. 

По-друге, необхідно формувати творчу самодостатню особистість, яка 

б легко пристосовувалася до постійних змін і безболісно їх сприймала. 

По-третє, освіта має сприяти мобільності тих, хто навчається, 

формувати в них здатність спілкуватися з представниками інших народів, 
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уміння жити і співпрацювати з ними, терпимість до інших поглядів і 

переконань.  

По-четверте, необхідно не тільки долучати дітей до інформаційних 

технологій, а й формувати в них інформаційну культуру, уміння знаходити 

корисну інформацію і відкидати шкідливу, здатність використовувати 

потрібну інформацію для свого самовдосконалення та суспільних потреб. 

Крім того, сучасний комп’ютер стає потужним технічним засобом 

навчання, а інформаційно-комунікаційні технології навчання – одними з 

найефективніших педагогічних технологій, уміле використання яких 

допоможе значно інтенсифікувати навчальний процес. Сучасним викликом 

освіті є нагальна потреба в розробленні методики навчання з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, оснащенні навчальних закладів 

відповідними технічними засобами, створенні віртуальних освітніх 

середовищ та підготовці педагогічних працівників до застосування цих 

технологій у навчальному процесі [2; 9; 10]. 

Перелічені виклики є спільними для всього світового співтовариства і 

стосуються кожної країни. Для подолання цих викликів учасники 

Болонського процесу виробили такі рекомендації щодо реформування 

системи вищої освіти: 

 забезпечити рівний доступ до якісної освіти; 

 перебудувати освітній процес у вищих навчальних закладах, 

посиливши в ньому роль творчої самостійної роботи студентів, розглядаючи 

процес навчання як керовану самостійну роботу студентів, у зв’язку з цим 

трансформувати викладача з носія інформації в організатора самостійної 

роботи студентів; 

 індивідуалізувати освітній процес з метою виявлення і розкриття 

творчих індивідуальних особливостей кожного студента, запровадити 

варіативність і гнучкість навчання, індивідуальну траєкторію навчальної 

діяльності кожного, хто навчається; 
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 запроваджувати студентоцентроване навчання, розвивати в 

студентів інтелектуальну незалежність та упевненість у собі; 

 інтенсифікувати освітній процес, використовуючи новітні 

інформаційно-комунікаційні технології навчання; 

 кардинально поліпшити якість вищої освіти, запровадити 

«Європейські стандарти та рекомендації із забезпечення якості» (ESQ); 

 посилити інтеграцію освіти і науки; 

 сприяти  мобільності студентів і викладачів; 

 формувати в студентів здатність до працевлаштування шляхом 

поєднання наскрізних і мультидисциплінарних навичок; 

 надати вищим навчальним закладам широку автономію в питаннях 

організації їх освітньої, наукової і фінансово-економічної діяльності; 

 створити дієву систему навчання впродовж життя. 

Крім того, з метою зближення національних систем вищої освіти 

рекомендовано: 

 перейти на трициклову ступеневу систему підготовки фахівців з 

вищою освітою (бакалавр – магістр – доктор філософії); 

 створити національні рамки кваліфікацій, узгоджені з Рамкою 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (Qualifications Framework 

for the European Higher Education Area), як основу для формування освітніх 

стандартів; 

 запровадити Європейську кредитно-трансферну систему 

оцінювання навчальних досягнень студентів та додаток до диплома 

європейського зразка як засоби для порівняння освітніх рівнів і ступенів, 

здобутих у різних вищих навчальних закладах, що сприятиме їх взаємному 

визнанню, згідно з рекомендаціями Лісабонської конвенції про визнання; 

 створити єдину систему оцінювання якості вищої освіти, 

запровадивши «Європейські стандарти та рекомендації із забезпечення 

якості» (ESQ). 
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На нашу думку, усі ці ідеї значною мірою відображено в новому Законі 

«Про вищу освіту». 

Згідно зі ст. 5 нового Закону «Про вищу освіту», в Україні 

запроваджується нова система рівнів і ступенів вищої освіти (див. табл.). 

Незважаючи на те, що ця система містить не три, а п’ять рівнів вищої освіти, 

вона близька до європейської, оскільки короткий цикл бакалавра і два 

наукові ступені є і в деяких європейських країнах. Відповідно до чинного 

Закону «Про освіту» в Україні зберігається й освітньо-професійний рівень 

молодшого спеціаліста, але його віднесено до системи професійно-технічної 

освіти. Різниця між цими освітньо-професійними рівнями полягає в тому, що 

молодший спеціаліст відповідатиме 4-му кваліфікаційному рівню 

Національної рамки кваліфікацій, а молодший бакалавр – 5-му, в освітньо-

професійній програмі підготовки якого має бути наукова складова. Проте, на 

нашу думку, ступінь молодшого бакалавра навряд чи приживеться в Україні. 

Таблиця 

Рівні і ступені вищої освіти в Україні 

Ступінь 
вищої 
освіти 

Базовий освітній 
рівень 

Рівень 
вищої 
освіти 

Кв. 
рівень 
НРК 

назва тип  

Тип 
освітньої 
програми 

Кількість 
кредитів 

Термін 
навчання 

Початковий 
(короткий 
цикл) 

5 
Молодший 
бакалавр 

Освітньо- 
професійний 

Повна 
загальна 
середня 
освіта 

ОПП 90–120 
Визначає 
ВНЗ 

Повна 
загальна 
середня 
освіта 

ОПП 180–240 
Визначає 
ВНЗ 

Перший 6 Бакалавр Освітній 

Молодший 
бакалавр 

ОПП 
Визначає 
ВНЗ 

Визначає 
ВНЗ 

ОПП 90–120 
Визначає 
ВНЗ 

Другий 7 Магістр Освітній Бакалавр 
ОНП 120 

Визначає 
ВНЗ 

Третій 8 
Доктор 
філософії 

Освітній і 
перший 
науковий 

Магістр 
ОНП, 
захист 

дисертації 
30–60 4 роки 

Науковий 9 
Доктор 
наук 

Другий 
науковий 

Доктор 
філософії 

Захист 
наукових 
досягнень 

– – 
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Новим Законом «Про вищу освіту» передбачено запровадження в 

системі вищої освіти України Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та додатка до диплома про вищу освіту 

європейського зразка. 

Згідно з п. 9, ст. 1, Європейська кредитна трансферно-накопичувальна 

система (ЄКТС) – це система трансферту і накопичення кредитів, що 

використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, 

визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє 

академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Ця система ґрунтується на 

визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного 

для  досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у 

кредитах ЄКТС – прийнятій у Європейських країнах одиниці вимірювання 

навчального навантаження здобувача вищої освіти. 

Відповідно до п. 14 ст. 1 Закону «Про вищу освіту» обсяг одного 

кредиту ЄКТС в Україні становить 30 годин, а навантаження одного 

навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 

кредитів. 

Європейську кредитну трансферно-накопичувальну систему було 

запроваджено в системі вищої освіти України наказом Міністерства освіти і 

науки від 16.10.2009 р. № 943. Однак, як засвідчує досвід, її застосування 

мало формальний характер, оскільки кількість кредитів прив’язувалася до 

кількості навчальних годин на вивчення кожної дисципліни, які 

встановлювалися галузевими стандартами вищої освіти. Ця система 

визначення кредитів не була гнучкою: зміст навчання і визначення кількості 

кредитів для досягнення необхідних результатів великою мірою залежали від 

суб’єктивної думки розробників освітньо-професійних програм. 

Новий Закон «Про вищу освіту» ці функції передає вищим навчальним 

закладам. Згідно зі ст. 10 цього закону, стандарт вищої освіти визначає лише 

основні вимоги до освітньої програми: 
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1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

2) перелік компетентностей випускника; 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти у термінах 

результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

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

Самі ж освітні програми і відповідні навчальні плани підготовки 

фахівців для кожного рівня вищої освіти і для кожної спеціальності 

розробляються вищим навчальним закладом і затверджуються його вченою 

радою.  

Таким чином, саме вчена рада вищого навчального закладу визначає 

перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність їх 

вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг. При цьому 

головним критерієм формування освітніх програм і навчальних планів має 

бути досягнення результатів навчання, визначених відповідними стандартами 

вищої освіти. Відповідальність за результати освітньої діяльності тепер 

повністю покладається на керівництво вищого навчального закладу. Держава 

в особі центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти лише 

контролює за дотриманням стандартів та забезпеченням необхідних 

результатів освітньої діяльності навчальними закладами.  

Визначаючи кількість кредитів та форми проведення занять для 

вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни, необхідно виходити з того, 

щоб цього було достатньо для досягнення результатів навчання з певної 

дисципліни. Для цього, по-перше, необхідно чітко визначити, яких 

результатів слід досягти (що студент повинен знати, уміти, якими навиками 

оволодіти, до чого бути здатним у майбутній професійній діяльності після 
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вивчення дисципліни). По-друге, необхідно визначити, які форми занять і в 

якому обсязі для цього потрібні. По-третє, треба розробити чіткі критерії для 

оцінювання результатів навчання і, виходячи з цього, визначити форми 

підсумкового контролю знань та порядок його проведення [8]. 

Зрозуміло, що досягти усього цього можна лише з урахуванням 

пропозицій висококваліфікованих викладачів, практичних працівників у 

відповідній галузі виробництва, вимог роботодавців, а також беручи до уваги 

результати анкетного опитування студентів після проходження курсу 

навчання з відповідної дисципліни. 

В умовах постійних змін в усіх сферах суспільної діяльності освітні 

програми і навчальні плани мають бути гнучкими, постійно коригуватися, 

містити ряд дисциплін за вибором студентів, перелік яких має систематично 

оновлюватися, залежно від нових тенденцій, що з’являються на ринку праці. 

Важливим реформаторським спрямуванням нового Закону «Про вищу 

освіту» є закладена в ньому система забезпечення якості вищої освіти, 

націлена на кардинальне її поліпшення. 

Згідно зі ст. 16 закону, ця система має три рівні: 

1) систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності і 

якості вищої освіти вищими навчальними закладами; 

2) систему зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності і 

якості вищої освіти; 

3) систему забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти. 

У кожному вищому навчальному закладі має бути створена внутрішня 

система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
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3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, зокрема, самостійної роботи студентів за кожною 

освітньою програмою: 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Від організації ефективної діяльності внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти великою мірю 

залежить успіх навчального закладу, його імідж та авторитет на ринку 

освітніх послуг.  

При цьому необхідно розрізняти якість освітньої діяльності та якість 

вищої освіти. Якість освітньої діяльності, насамперед, має відповідати 

стандартам освітньої діяльності. Згідно зі ст. 9 Закону України «Про вищу 

освіту», це сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі. 

Якість освітньої діяльності і якість вищої освіти значною мірою 

залежать від професійного рівня професорсько-викладацького складу, який 

забезпечує освітній процес. Тому в кожному вищому навчальному закладі 
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має здійснюватися цілеспрямована робота щодо відбору і постійного 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Новий Закон України 

«Про вищу освіту» надає для цього широкі можливості: кожний вищий 

навчальний заклад розробляє свої вимоги до рівня кваліфікації науково-

педагогічних працівників та порядок їхнього конкурсного відбору, має право 

залучати фахівців інших вищих навчальних закладів, зокрема зарубіжних, а 

також висококваліфікованих фахівців з виробництва. Крім того, вищі 

навчальні заклади отримали право створювати структурні підрозділи, які 

займатимуться підвищенням кваліфікації своїх працівників. 

Важливого значення для постійного професійного розвитку науково-

педагогічних кадрів набуває й система їх мотивації та морального і 

матеріального стимулювання до ефективної праці, яка має бути створена в 

кожному вищому навчальному закладі. 

Широкі можливості для підготовки нового покоління викладачів вищої 

школи відкриває підготовка магістрів за освітньо-науковими програмами з 

дворічним терміном навчання та докторів філософії через аспірантуру, 

термін навчання в якій збільшено з трьох до чотирьох років і навчання в якій 

передбачає не лише проведення наукових досліджень та підготовку 

дисертації на здобуття наукового ступеня, а й виконання освітньої програми. 

Тому важливого значення набуває зміст цієї освітньої програми і 

форми організації навчання. Вона має бути побудована так, щоб випускник 

аспірантури за встановлений термін навчання  не тільки набув необхідних 

навиків у проведенні наукових досліджень, а й отримав якісну психолого-

педагогічну та методичну підготовку для здійснення освітньої діяльності на 

посаді викладача вищого навчального закладу [6]. 

У новому Законі України «Про вищу освіту» закладено й інші 

механізми для підвищення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти: 

1) розширено автономні права вищих навчальних закладів з питань 

організації освітнього процесу; 
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2) розширено права студентів щодо участі в усіх сферах діяльності 

вищих навчальних закладів; 

3) запроваджено конкурентність вищих навчальних закладів на ринку 

освітніх послуг; 

4) закладено посилення мотивації студентів до успішного навчання 

(гнучкість і варіативність навчання, ступеневість, стипендіальне 

забезпечення, можливість розкрити свій творчий потенціал за рахунок участі 

в органах студентського самоврядування, науковому товаристві студентів і 

молодих науковців,  мобільність тощо); 

5) відкрито перспективи для розвитку вищих навчальних закладів 

(можливість отримати статус національного і дослідницького); 

6) посилено відповідальність вишів за результати своєї діяльності 

(ліцензування, акредитація освітніх програм, система розподілу державного 

замовлення). 

Минають ті часи, коли всі державні вищі навчальні заклади отримували 

стабільне державне замовлення на підготовку фахівців та відповідне 

фінансування з державного бюджету. Поступово міняється й ставлення 

суспільства до отримання платних освітніх послуг. Усе більше випускників 

загальноосвітніх шкіл обирають у вищі навчальні заклади не тільки з метою 

отримання диплома про вищу освіту, а й з метою одержати якісну вищу 

освіту, яка дасть їм змогу знайти достойне місце на ринку праці. Тому добре 

підготовлені випускники середніх шкіл надають перевагу тим вищим 

навчальним закладам, які мають високий авторитет і гарантують належну 

якість навчання. 

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про вищу освіту», розміщення 

державного замовлення здійснюється на конкурсних засадах на принципах 

добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, рівноправності та 

неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу. 

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень закону ця норма 

набуває чинності з 1 січня 2016 р. До цього часу 80 відсотків загального 
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обсягу державного замовлення для підготовки фахівців ступеня бакалавра 

здійснюється у вищих навчальних закладах на основі показників розміщення 

державного замовлення минулого року. Розміщення ж державного 

замовлення решти 20 відсотків загального обсягу державного замовлення 

здійснюється у вищих навчальних закладах відповідно до результатів 

конкурсу поточного року, що визначається середнім конкурсним балом 

вступників за відповідною спеціальністю на момент завершення прийому 

заяв до вищих навчальних закладів. 

Таким чином, обсяг державного замовлення кожного вищого 

навчального закладу вже в 2016 р. залежатиме від його конкурентоздатності, 

тобто від кількості та якісних показників тих, хто виявить бажання в ньому 

навчатися, а це великою мірою залежить від якості його освітньої діяльності. 

Серед основних автономних прав вищих навчальних закладів за новим 

Законом України «Про вищу освіту» є право самостійно організовувати 

освітній процес. Згідно з п. 2 ст. 47, Положення про організацію освітнього 

процесу затверджується вченою радою вищого навчального закладу 

відповідно до законодавства. Отже, кожний вищий навчальний заклад сам 

визначає, на яких принципах і яким чином організовувати освітній процес, 

щоб він був найбільш ефективним і забезпечував високу якість навчання. 

Зупинімося на деяких проблемах організації освітнього процесу у 

вищих навчальних закладах України в контексті реалізації ідей Болонського 

процесу. 

Ідея організації освітнього процесу як керованої самостійної роботи 

студентів формально була реалізована впровадженням, починаючи з 2005–

2006 навчального року, кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу згідно з відповідним наказом Міністерства освіти і науки України 

від 30.12.2005 р. № 774. 

Головною метою кредитно-модульної системи організації освітнього 

процесу є, справді, суттєве посилення ролі самостійної роботи студентів за 
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рахунок зменшення обсягу обов’язкових аудиторних занять і вивільнення 

часу для самостійної роботи. 

При цьому запровадження модульності вивчення навчальних 

дисциплін має стимулювати систематичну самостійну роботу студента, 

оскільки необхідність вивчення кожного змістового модуля навчальної 

дисципліни, унаслідок якого він отримує відповідну оцінку в балах, 

зобов’язує його працювати не «від сесії до сесії», а систематично, протягом 

усього семестру. 

Крім того, кредитно-модульна система організації навчального процесу 

передбачає організацію і проведення постійної індивідуальної роботи зі 

студентами у формі індивідуальних консультацій та індивідуальних занять. 

На проведення останніх, згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.08.2002 р. № 450, може відводитися 10–20 відсотків 

загального обсягу навчального часу, передбаченого на вивчення кожної 

дисципліни навчальним планом. 

Таким чином, запровадження кредитно-модульної системи мало б 

перетворити навчальний процес у вищих навчальних закладах на керовану 

самостійну роботу студентів і забезпечити його індивідуалізацію. Однак 

цього не сталось, оскільки впровадження кредитно-модульної системи 

організації освітнього процесу шляхом жорсткої регламентації з боку 

Міністерства освіти і науки України зіткнулось із серйозними труднощами, 

які умовно можна розділити на три складові [11]: фінансово-економічні, 

організаційні і психологічні. 

Фінансово-економічні труднощі були обумовлені перевантаженістю 

викладачів, обсяг навчальної і особливо методичної роботи яких значно зріс, 

що ніяк не відбилося на оплаті їхньої праці, відсутністю достатньої кількості 

навчальних приміщень для організації індивідуальної роботи зі студентами 

та належного матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. 

Зменшення кількості аудиторних годин на вивчення навчальних 

дисциплін мало б компенсуватися викладачам цих дисциплін відповідним 
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збільшенням кількості годин для організації і контролю самостійної роботи 

студентів (індивідуальні і групові консультації, модульний контроль, 

перевірка індивідуальних завдань тощо). І хоча такі види навчального 

навантаження викладача передбачені  наказом Міністерства освіти і науки 

від 07.08.2002 р. № 450, його норм, як правило, не дотримувалися, оскільки 

це призводило до збільшення кількості штатних одиниць науково-

педагогічних працівників. 

Тому в багатьох вищих навчальних закладах замість розвантаження 

викладачів від проведення аудиторних занять і спрямування їхніх зусиль на 

організацію самостійної роботи студентів їх довантажили іншими 

дисциплінами. Як наслідок, питома вага аудиторних занять у загальному 

обсязі навчальної роботи викладачів сягала до 90%. Водночас позааудиторна 

самостійна робота студентів залишилася практично некерованою, не кажучи 

вже про індивідуальний підхід до кожного студента. 

Жорстка регламентація відсотка навчальних годин, що має відводитися 

на самостійну роботу студента (не менше 50 відсотків загальної кількості 

годин, передбачених на вивчення навчальної дисципліни), призвела до 

суттєвого зменшення кількості практичних і лабораторних занять, без яких 

неможливо сформувати професійні навички студентів, що, на нашу думку, 

неприпустимо, особливо для підготовки фахівців з інженерно-технічних 

спеціальностей. Як, наприклад, можна підготувати висококваліфікованого 

фізика чи хіміка без виконання студентом великого лабораторного 

практикуму? Як підготувати математика без достатньої кількості практичних 

занять, на яких детально, під керівництвом викладача, аналізуються 

доведення математичних тверджень та формуються навички в розв’язанні 

задач? 

Організаційні труднощі в багатьох вищих навчальних закладах 

виникли через невміння раціонально спланувати навчальний процес, 

зокрема, організувати ефективний модульний контроль результатів навчання 

студентів, який би не перевантажував ні тих, хто навчається, ні тих, хто 
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навчає. До організаційних труднощів слід віднести також і нерозробленість 

методики проведення індивідуальної роботи з студентами. 

У деяких вищих навчальних закладах накопичувальна система 

оцінювання результатів навчальної роботи студента передбачала отримання 

ним позитивної оцінки з тієї чи іншої дисципліни за результатами 

проміжного модульного контролю, що, на наш погляд, не забезпечує 

цілісності і глибини отриманих ним знань. На наше переконання, студент має 

обов’язково складати екзамен, якщо він передбачений навчальним планом, і 

кількість балів, отриманих за його результатами, має становити 50% їх 

загальної максимальної кількості. Підготовка до екзамену дає можливість 

студенту ще раз повторити навчальний матеріал, узагальнити свої знання, а 

викладачу – оцінити в комплексі результати його навчальної роботи з 

відповідної дисципліни. Тому в переважній більшості вищих навчальних 

закладів повернулися до обов’язкового проведення екзаменів. 

До психологічних труднощів можна віднести психологічну неготовність 

викладачів вищих навчальних закладів працювати не на потік студентів, а на 

кожного конкретного студента, трансформуватись з викладача – носія 

інформації у викладача-наставника, організатора ефективної самостійної 

роботи студентів. Крім того, багато викладачів, особливо старшого 

покоління, виявилися психологічно не готовими до активного впровадження 

в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, які стрімко 

розвиваються. Все це призвело до психологічного несприйняття частиною 

викладачів прогресивних ідей Болонського процесу. 

Минули часи, коли практично вся навчальна інформація з кожної 

дисципліни озвучувалася викладачем під час лекцій і фіксувалась у 

студентських конспектах. В умовах сучасних інформаційних технологій це 

непотрібно і недоцільно. Кількість лекційних занять має суттєво зменшитись, 

і вони повинні мати настановний характер і мультимедійний супровід та 

орієнтувати на самостійну пізнавальну діяльність студента. Водночас 

студенти повинні ознайомлюватися з текстом лекцій до їх початку, щоб мати 
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можливість обговорити окремі аспекти навчального матеріалу та його 

подальшого самостійного опрацювання. Але до кожної настановної лекції 

мають додаватися чіткі методичні рекомендації в паперовому чи 

електронному вигляді щодо подальшої самостійної роботи студента. 

Індивідуальне консультування студентів може бути організоване як у 

формі спеціальних аудиторних занять у відведений час, так і з 

використанням створеного під керівництвом викладача віртуального 

навчального середовища у синхронному чи асинхронному режимі. У зв’язку 

з цим кожний викладач має володіти сучасними технологіями дистанційного 

навчання. 

Це можна здійснити як шляхом постійного підвищення кваліфікації  

професорсько-викладацького складу у спеціально створених для цього 

підрозділах у вищих навчальних закладах, так і під час підготовки науково-

педагогічних кадрів в аспірантурі, якщо в програмі навчання передбачити 

вивчення сучасних педагогічних технологій у вищій школі. Але 

найголовніше – підняти престиж викладача вищої школи, встановивши 

достойну оплату його висококваліфікованої праці та створивши відповідні 

умови для продуктивної викладацької і наукової діяльності. 

Повноцінне запровадження у вищих навчальних закладах європейської 

кредитно-трансферної системи нездійсненне без надання можливості 

студентам навчатися за індивідуальними траєкторіями, що вимагає внесення 

суттєвих коректив у діючу систему організації навчального процесу. 

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо 

запровадження європейської кредитно-трансферної системи (лист МОН від 

26.02.2010 р. № 1/9-119) передбачали право на повторне вивчення 

невстигаючими студентами окремих навчальних дисциплін із переведенням 

їх на наступний курс. Однак відсутність чіткого механізму реалізації цього 

права призводила до того, що студенти не могли ним скористатися. У зв’язку 

з цим потребують оновлення нормативні документи Міністерства освіти і 

науки, якими регламентується порядок відрахування, переведення та 
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поновлення студентів вищих закладів освіти, а також порядок надання  

академічних відпусток та повторного навчання. 

Новим Законом «Про вищу освіту» передбачено суттєве зменшення 

максимального навчального навантаження викладача на одну ставку – з 900 

до 600 годин на навчальний рік, що відкриває нові можливості для 

вдосконалення організації освітнього процесу, посилення в ньому 

самостійної роботи студентів та індивідуалізації навчання. На нашу думку, 

освітній процес у вищих навчальних закладах можна побудувати виходячи з 

таких позицій. 

1. Зменшити кількість обов’язкових навчальних дисциплін (не більше 8 

за семестр), як це передбачено наказом Міністерства освіти і науки України 

від 26.01.2015 р. № 47. 

2. Зменшити кількість лекційних годин, а там, де доцільно, збільшити 

кількість практичних і лабораторних занять (особливо з природничо-

математичних та інженерно-технічних дисциплін). 

3. Доручати читання лекційних курсів найбільш досвідченим і 

кваліфікованим професорам і доцентам. Зменшити до 1–2 кількість 

дисциплін, які веде один викладач. 

4. Зобов’язати кожного лектора підготувати за визначеною формою 

розширений електронний конспект свого лекційного курсу і розмістити його 

на сайті вищого навчального закладу. Лекційні заняття проводити у вигляді 

настановних лекцій, висвітлюючи основні теоретичні положення і надаючи 

завдання для самостійної роботи студентів. 

5. З кожної дисципліни розробити методичні рекомендації для 

підготовки до семінарських,  практичних і лабораторних занять та завдання 

для виконання самостійних практичних завдань, розмістити їх на сайті 

навчального закладу. 

6. З метою стимулювання систематичної самостійної роботи студентів 

зберегти модульний контроль та накопичувальну систему оцінювання 

результатів самостійної роботи. 
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7. Організувати систематичне проведення групових та індивідуальних 

консультацій для студентів, плануючи відповідні години в навчальне 

навантаження викладачів. 

8. Забезпечити проведення індивідуальних занять із студентами. 

9. Для інтенсифікації навчального процесу використовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології навчання, у тому числі – дистанційні. 

З метою посилення інтеграції освіти і науки у вищих навчальних 

закладах : 

1) передбачено створення внутрішньої системи матеріального 

заохочення науково-педагогічних і наукових працівників , які ведуть активну 

науково-дослідницьку роботу; 

2) узаконено створення наукового товариства студентів і молодих 

науковців; 

3) розширено права національних і дослідницьких ВНЗ у формуванні 

тематики наукових досліджень, створенні наукових підрозділів, у 

міжнародній діяльності, в фінансуванні наукових досліджень, у забезпеченні 

права інтелектуальної власності.  

Для забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти Законом 

передбачена система зовнішнього незалежного оцінювання знань 

випускників загальноосвітніх шкіл, за результатами якого здійснюється 

формування контингенту студентів.  

Система зовнішнього незалежного оцінювання знань, запроваджена в 

Україні з 2008 року, незважаючи на її недоліки, значною мірою зняла 

суспільне напруження щодо об’єктивного відбору на навчання до вищих 

навчальних закладів найбільш підготовлених випускників загальноосвітніх 

шкіл. Однак вона не вирішила проблеми створення рівних умов для 

отримання якісної середньої освіти всіма учнями шкіл, незалежно від того, де 

вони проживають, які економічні можливості їхніх батьків і в якій школі 

вони навчаються. Надзвичайно гострою і складною є проблема доступу до 



 19

якісної освіти дітей шкільного віку, які проживають у сільській місцевості, а 

також дітей з обмеженими можливостями. 

Для вирішення проблеми підвищення якості освіти і забезпечення 

рівного доступу до неї необхідно здійснити оптимізацію мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, 

економічних, соціальних перспектив розвитку регіонів, потреб громадян та 

суспільства. 

Найбільш дієвим шляхом оптимізації мережі загальноосвітніх закладів 

у сільській місцевості є створення освітніх округів [4]. Ця робота вже 

розпочалася в багатьох регіонах України і, як показує досвід, дає перші 

позитивні результати. Основна ідея створення освітніх округів полягає в 

об’єднанні загальноосвітніх шкіл певної сільської території навколо базової 

школи, яка має все необхідне для забезпечення високої якості навчально-

виховного процесу: відповідну матеріально-технічну базу (навчальні 

приміщення, інтернат для проживання дітей, спортивний комплекс, 

навчально-лабораторне обладнання, комп’ютерну техніку тощо), 

висококваліфікованих педагогічних працівників, сучасне інформаційне 

забезпечення (бібліотеку, доступ до Інтернету, електронні ресурси тощо). Ця 

школа повинна надавати випускникам повну середню освіту, забезпечуючи її 

профілізацію за добровільним індивідуальним вибором учнів. При цьому для 

задоволення індивідуальних потреб учнів щодо поглибленого вивчення 

окремих предметів або набуття первинних навичок з окремих технологій 

виробництва доцільно, щоб ця школа тісно співпрацювала з розміщеними в 

даному регіоні професійно-технічними і вищими навчальними закладами – 

можливо, шляхом входження до навчально-виховного комплексу з цими 

закладами. 

Інші загальноосвітні школи відповідного освітнього округу мають 

тісно співпрацювати з базовою школою, під загальним методичним 

керівництвом її фахівців. Залежно від кількості учнів ці школи можуть бути 

різного ступеня, забезпечуючи або лише початкову, або базову, або навіть 
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повну середню освіту, якщо для цього є достатній контингент учнів і 

можливості групового чи індивідуального профільного навчання в старших 

класах. Доставка учнів до базової школи та інших шкіл округу повинна 

безперебійно забезпечуватися шкільними автобусами. Зрозуміло, що для 

цього має бути не тільки достатня кількість автобусів і їх надійне 

обслуговування, а й відповідна мережа якісних доріг, що з’єднують усі 

населені пункти округу. 

Проте до створення освітніх округів необхідно підходити виважено і 

комплексно, із залученням органів місцевого самоврядування, широкої 

громадськості та батьків.  

Окремої уваги заслуговує питання підготовки педагогічних кадрів для 

системи загальної середньої освіти. Для формування вчителів нової генерації 

необхідно суттєво переглянути зміст їх навчання в педагогічних 

університетах, посиливши роль психолого-педагогічної, методичної та 

практичної підготовки [5–8]. Зокрема, в процесі психолого-педагогічної 

підготовки майбутні педагоги мають засвоїти основи вікової, педагогічної та 

практичної психології, інноваційні методи організації навчально-виховного 

процесу в загальноосвітній школі, сучасні педагогічні та інформаційно-

комунікаційні технології. При цьому вивчення блоку психолого-педагогічних 

дисциплін повинно мати прикладну спрямованість, надавати майбутньому 

вчителю широкий спектр конкретних знань і навичок, необхідних для 

ефективної педагогічної діяльності. 

Методика викладання фахової дисципліни має бути однією з основних 

у педагогічному навчальному закладі, а її викладання забезпечуватися 

висококваліфікованими вченими-методистами, які мають досвід практичної 

педагогічної діяльності. Для методичної підготовки майбутніх вчителів 

необхідно залучати також провідних учителів-практиків. У процесі вивчення 

методичних дисциплін у майбутніх педагогів необхідно виробити здатність 

забезпечення надпредметного підходу до навчання учнів – не стільки навчати 
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відповідному предмету, скільки формувати необхідні якості учня за 

допомогою цього предмета [1]. 

Не менш важливою є наскрізна практична підготовка, яка має тривати 

весь період навчання – від першого до останнього курсу. Її можна 

організувати в формі різних практик: ознайомчої, психолого-педагогічної, 

виховної в дитячих оздоровчих таборах, педагогічної практики в школі. 

Звичайно, досягти всього цього можна тільки за умови кардинального 

підняття престижу педагогічної професії та соціального статусу вчителя. Тоді 

мова може йти про запровадження спеціального відбору тих, хто претендує 

на здобуття педагогічної професії. Адже далеко не кожний знаючий фахівець 

у своїй галузі може ефективно навчати інших. Для  цього необхідно мати 

педагогічний хист, наявність якого можна виявити за допомогою 

спеціального тестування. Тому важливо було б приймати на навчання до 

вищих педагогічних начальних закладів тільки тих, хто має відповідні якості 

і в перспективі може стати кваліфікованим педагогом. 
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