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Сучасна освіта цс освіти протягом усього життя. У зв’язку її 

розвитком інформаційних технологій, значним збільшенням обсягу 

інформації, яку необхідно вивчити, принципи самостійної роботи у навчанні 

на будь-якому рівні та будь-якому навчальному закладі мають змінитися
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іИМініі мін до існуючих перспективних можливостей інформаційних

< МИ  Н И  III

' і..модні розроблено і проводяться експерименти для впровадження у

....... .. 111 но мініатюрних пристроїв, які зможуть надавати доступ до будь-

IIIм інформації протягом секунди. Використання таких пристроїв разом із 

»*■ існуючими ґаджетами роблять паперові носії інформації зайвими, а 

мінім итовування великих обсягів інформації непотрібним. Тож система 

і» мі і н має зважати на розвиток технологій та пристосовуватися до них, 

шиїристовуючи їх на користь усіх учасників навчального процесу.

У навчальних програмах вищих начальних закладів відсоток матеріалу, 

пін виноситься на самостійне опрацювання, збільшується кожного року, 

її иують деякі навчальні курси, у яких 20% -  аудиторні заняття, а решта -  

, цмостійна робота. Перспектива розвитку науки, технологій та освіти 

"’редбачає, що у майбутньому більшість навчальних курсів складатимуться 

ніким чином, що студент буде опановувати їх самостійно, а викладач 

інтонуватиме функцію консультанта. Такі функції навчального закладу як 

адміністративна та контролююча цілковито зникнуть, їх переберуть на себе 

іехнологічні центри (можливо, в межах самих університетів). Навчальний 

ніклад перетвориться на центр організації навчання і сертифікації, який 

виконуватиме функцію оцінювання навчальних здобутків студентів за 

псиними стандартами. Створення навчальних груп для вивчення певного 

набору курсів, утримання цих груп без змін протягом усього періоду 

навчання та виконання навчального плану усіма студентами саме цієї групи в 

один і той же час стає анахронізмом, тому що уніфікація й нівелювання 

потреб кожного окремого студента -  це не той шлях, яким необхідно йти в 

освіті XXI століття. Навчальні групи мають створюватися за принципом, 

нмій успішно діє в багатьох країнах світу -  надання певного набору курсів, 

нкі є в програмі підготовки фахівців різного освітньо-кваліфікаційного рівня, 

їм які студенти самі записуються за власним вибором. Кількість студентів у 

і руні не може регулюватися нічим, окрім якості викладання, зацікавленості
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студентів саме у цій дисципліні у викладанні саме цього мив миті....

потребами суспільства у фахівцях саме цієї кваліфікації, що половії.........

цими знаннями, навичками і компетснтностями.

Університет сьогодні мас стати центром інформувати! 

розповсюдження знань, який допомагає знайти необхідні навчальні мнтсріїнм 

та збудувати власний вектор освіти для кожного студента окремо 

Мобільність викладачів і студентів перетвориться на цілковиту незалежнії о 

від навчального закладу у територіальному та часовому сенсі. 438431111» 

найближчого майбутнього -  це віддалений від навчального закладу процеї, 

побудований на використанні інформаційних технологій та віртуальною 

навчання за допомогою інтерактивних пристроїв. Навчальний заклад ми 

пристосовуватися до потреб студентів, виявляти гнучкість у створеЯ 

навчальних планів та розробці програм навчання, які б відповідали запита! 

студентів. Необхідно створювати тісну взаємодію між різними навчальними 

закладами з метою об’єднання зусиль та організації спільних проектів, пін 

запобігали б перетинанню навчальних курсів і надали б студентам більших 

можливостей у виборі предметів вивчення. Функції викладача у подібній 

системі організації самостійного навчання значно розширюються, 

ускладнюються і змінюються. У нашому розумінні, викладач стаї 

допоміжною ланкою в організації самостійного навчання студента, який 

може порадити і рекомендувати звернути увагу на певну літературу, надані 

консультацію з певного питання, якщо студент не в змозі зрозуміти його 

самостійно, а функція університету -  зв’язати студента з тим викладачем, 

який є найбільш кваліфікованим та визнаним експертом саме у цьому 

питанні. Оцінювання навчальних здобутків студентів має відбуватися двома 

шляхами: виконанням автоматизованих тестів та письмових робіт, до 

перевірки яких залучаються саме ті викладачі, що проводили курс навчання 

В результаті навчання студент отримує підтвердження того, що він пройніоіі 

певний курс у вигляді сертифікату, або кількості балів, що зараховуються як 

загальний навчальний здобуток, або у будь-якій іншій формі, яка і

Наукове партнерство «Центр наукових технолої ій» (www.aclcm єхііміін і .....ниі
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НІ.... ін ію  іі уніфікованою у даній галузі знань. Отже, на викладача

н ї ї нн ївся функція контролю, організації навчання та відповідальність за 

ні їй повчання, критерієм перевірки якої стануть споживачі освітніх послуг 

і . їси ги і майбутні роботодавці.

І Ін студента покладається відповідальність за створення і виконання 

нн ного навчального плану. Самостійна робота стає основним завданням 

іу цента, що має виявити незалежність його мислення, уміння 

імоорганізації, усвідомлення пріоритетів власного життя. Такий підхід до 

їмі .імітації навчання можна назвати самонавчанням, в якому університет 

Ції іупає в якості помічника, фасилітатора, що спрямовує зусилля студента і 

ііііднє зв’язок з тими викладачами, чия допомога потрібна саме цьому 

> іуденту саме в даний час його самостійної роботи.

Іще одна сторона організації процесу самостійної роботи студентів - 

ІІі'езпечення необхідними навчальними матеріалами, літературою, 

підручниками і посібниками. Сьогодні у багатьох навчальних закладах 

11 ворюються електронні навчальні курси, що призвані забезпечувати вільний 

їй шерешкодний доступ до навчальних матеріалів та відповідне оцінювання 

пішчальних здобутків. Але на даний час такі електронні курси є недостатньо 

шучкими, їх створення відбирає багато часу і зусиль викладача, що не 

мижди відповідно оцінюється. Крім того, вони не завжди відповідають 

мни гам і можливостям кожного студента.

Інформаційні технології надають величезні можливості для обміну 

інформацією, організації доступу до навчальних матеріалів, обміну даними 

мини. Так, у хмарних сервісах можна зберігати величезний обсяг інформації і 

іробити його доступним для тієї кількості людей, якій вона необхідна. Існує

і.... повість створювати документи, надавати спільний доступ до них

•пі кінченій кількості осіб, обмінюватися інформацією як он-лайн, так 

пімігередковано.

Особливої уваги заслуговують можливості самостійної роботи у 

іпііічаїїііі мов за допомогою інформаційних технологій. Так, усім відомі

ІІ.'уцоис партнерство «Центр наукових технологій» (www.scicnccstudio.com.ua)
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подкасти, що надають можливість вивчати мову опосередкгы- 

допомогою носіїв мови через електронні пристрої. Зараз на.;:; . в

розповсюджені он-лайн курси вивчення МОВ, ЩО сприяють ПОШГГГ- 

мовних знань. Багато викладачів розробляють власні курси і використсї - 

їх для занять по скайпу, що дає необхідний ефект присутності і можли? 

безпосереднього спілкування між викладачем і студентом. Ю-тьюб се-; 

також часто використовується у навчальних цілях. Кожен бажаючий у  • 

знайти там необхідний курс лекцій або іншу інформацію, необхідну і  

самостійної роботи. На нашу думку, університет може узяти на се» 

створення і розповсюдження якісних навчальних матеріалів, використовук^ 

названі вище інтернет-можливості. Важливо, щоб студент отримував достЛ 

лише до перевірених й сертифікованих курсів навчання. Отже, універсиві 

може виступати в якості ініціатора та учасника сертифікації тих навчальні І 

матеріалів, які використовуються студентами при навчанні.

Безумовно, така організація навчального процесу -  це спразі | 

майбутнього, але це майбутнє не дуже далеке, і завдання усіх учасника ■ 

навчального процесу — замислитися над тим, як вони можуть спршп 

впровадженню таких методів та засобів навчання, які були б ефективних 

доступними, якісними та відповідали запитам часу.

Піпснко М. А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри м енеджм енту, економіки гг- 

м аркетингу Харківської державної зооветеринарної академії

М ЕНЕДЖМЕНТ-КЛЮ ЧОВА ДИСЦИПЛІНА ДЛЯ МАЙБУТНІХ
МЕНЕДЖЕРІВ

З переходом економіки України на ринкові відносини менеджу;- 

активно проникає на українські підприємства, де усе більшого знач«-- 

набуває діяльність керівників нової формації -  менеджерів. Саме ці катег;- 

працівників сприяють утвердженню підприємств на ринку, втіленню не -


