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УДК: 378. 091 Т.О. МІЩ ЕНКО, Н.В. СТАДНІК

СТУДЕНТОЦЕНТРИЧНЕ НАВЧАННЯ 
ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ

У статті акцентовано увагу на потребах зміни традиційної парадигми навчання для студентів «цифрового 
покоління». Розкрито теоретичні основи студентоцентричного навчання (СЦН) у  вітчизняному та європейсько,му 
освітньому просторі. Вказано цілі, задачі, інструменти для визначення прогресу упровадження студентоцеїітричної 
моделі освіти в Україні та стандарти і рекомендації СЦН щодо забезпечення якості у  ЄПВО.

Ключові слова: компетентнісний підхід; студентоцентричне навчання; проект Тюнінг; принципи 
організації СЦН; стандарти і рекомендації СЦН; цілі, завдання, інструменти упровадження моделі СЦН.
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На сучасному етапі трансформації українського суспільства поступово відбувається перехід від традиційної 
т  гуманітарної парадигми освіти, центром якої стає не людина, що навчається і засвоює «готові знання», а людина, 
ш  пізнає істину. При цьому суб’єкт-суб’ єктні взаємодії і відносини учасників педагогічного прЬцесу будуються на 
танципах співпраці, співтворчості, діалогу, обміну думками та взаємної відповідальності за вільний вибір своєї 
жшіції, пізнання світу7 шляхом обміну духовними цінностями. У зв’язку з цим основними поняттями гуманітарної 
ж идигми освіти доцільно розглядати індивідуальність, суб’єктивність людини та «смисли» і «цінності», які 
лгияють розвитку цілісності пізнання і розумінню нею дійсності.

В даний час найбільшою цільовою аудиторією системи вищої освіти є представники нового покоління XXI 
п . яке називають «цифрове покоління» тому, що з самого народження їх життя проходить в умовах збільшення 
золі інформації, знань та інформаційних технологій в житті суспільства; в умовах наростаючої інформатизації 
суспільства з використанням телефонії, мережі Інтернет і електронних ЗМІ. У вишах має бути сучасне електронне 
земонстраційне обладнання для навчальних презентацій, фільмів, тестувань з боку викладача та задля 
«користання цих технологій самими студентами [3].

Створюючи нові умови для організації інформаційно-навчального середовища (переважно у форматі 
і Змішаного навчання»), студенти мають змогу вивчати лекційний матеріал самостійно за контентом 
іикладача, а на інтерактивних семінарсько-практичних заняттях виконувати різні види компетентнісно 
орієнтованих завдань (КОЗ), що реально витісняє з вишів репродуктивну парадигму навчання. На нашу думку, 
> майбутньому смисл і цінності вищої школи можуть бути пов’язані не лише із зміною змісту вищої освіти, 
іле й трансформацією викладача як конструктора інформаційного освітнього середовища і партнера, тьютора 
ілже тьюторський супровід -  це особливий тип гуманітарного педагогічного супроводу, який актуальний 

:ьогодні).
Тому працюючи в умовах глобального інформаційного простору, нас змушує замислитися проблема 

невідповідності -  покоління студентів XXI ст. і застарілість використання традиційної парадигми навчання X X  
ст. Саме тому є доцільним розглядати проблему реалізації компетентнісної підготовки сучасних педагогів за 
методологією студентоцентричного навчання в ракурсі гуманітарної парадигми.

Термін студентоцентроване навчання (8йкіепІ-сеЩгесі 1еатіп£, 8СТ) широко розповсюджений у науково- 
зедагогічній літературі. Сьогодні освітній процес, орієнтований на студента, все в більшій мірі визначається тим, 
юго хочуть саме вони досягти. Студент набуває більшої самостійності у виборі шляхів освоєння навчального 
матеріалу [5].

Компетентнісний підхід в Україні є ключовим методологічним інструментом реалізації цілей Болонського 
гдюцесу та за своєю суттю є студентоцентрованим, в якому на перше місце висувається не інформованість людини, 
і  вміння розв’язувати проблеми, які виникають у пізнанні і поясненні явищ дійсності, у взаємовідносинах людей і 
г п. Для організації такого навчання в європейській вищій освіті закріпився термін «студентоцентроване 
«авчання»(але у останніх вітчизняних документах [4] використовують термін «студентоцентричне навчання»), для 
ікого характерні інноваційні методи викладання і оцінювання.

Актуальні проблеми модернізаційних зрушень в системі вищої освіти в контексті входження України до 
європейського освітнього простору розглядаються в багатьох роботах науковців. Серед найбільш вагомих 
досліджень слід відзначити методичні матеріали наукових експертів Програми «Еразмус+» таких як; І. Бабин, 
М. Винницький, С. Калашникова, В. Луговий, Ю. Рашкевич, А. Ставицький, Ж. Таланова, О. Шаров та інших, які 
доступні у он-лайн режимі.

А. Ставицький у своїй презентації «Результати навчання та студентоцентроване навчання як необхідні умови 
розроблення освітніх програм» (2016) визначив сутність результатів навчання для викладача і для студента, а саме 
-  викладачі інформують про: зміст, завдання, стратегії навчання, види навчальної діяльності для студентів, 
сформулюють критерії оцінки завдань; а студенти надають: основу для вибору траєкторії навчання, підготовку до 
оцінки, точку відліку для їх власного розвитку. Науковець вказав вимоги нових освітніх програм: зміна мислення 
студентів та викладачів, стимулювання роботи викладача, а не оцінка його наукових результатів, впровадження 
цифрових технологій у навчання, ресурсне забезпечення.

За визначенням Ю. Рашкевича «Студентоцентровані програми вимагають зміни парадигми, а отже -  зміни 
способу мислення викладачів, відповідальних за розроблення та реалізацію освітніх програм. У контексті 
етудентроцентричного навчання для навчального процесу є дуже важливим бути прозорим та зрозумілим» [7].

Незважаючи на значні напрацювання українських вчених щодо реалізації компетентнісного підходу у вищій 
освіті, існує потреба у висвітленні актуальної проблеми студентоцентричного навчання.

Мета статті -  розкрити теоретичні основи організації студентоцентричного навчання у вітчизняному та 
європейському освітньому просторі.

Поняття студентоцентрованого навчання зародилося у західній педагогіці і асоціюється з діяльністю та 
дослідженнями Ф. Хейворда (1905) та одержало подальший розвиток у роботі Д. Дьюї (1956). Важливим поштовхом 
до зміни парадигми в освіті та розвитку студентоцентрованого навчання стали дослідження К. Роджерса у 1980-і роки, 
який вперше запровадив студентоцентрований підхід у дидактику вищої освіти. Концепція студентоцентрованого 
навчання, в основу якої покладені результати навчання, початково розвинута в США в другій половині XX століття і 
пов’язана з роботою Ж. Піаже (розвивальне навчання) і М. Ноулза (самокероване навчання). У ній (2003) були 
виділені такі основні елементи: опора на активне, а не пасивне навчання; акцент на глибоке вивчення і розуміння; 
підвищення відповідальності і підзвітності з боку студентів; розвиток почуття самостійності у студентів; 
взаємозалежність між викладачем і студентом; взаємна повага у відношеннях між студентами і викладачем; 
рефлексивний підхід до навчального процесу з боку і викладача і студентів [10].
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Сучасного розмаху концепція студентоцентрованого навчання досягла після 2000 р. у зв’язку з розвитком 
Болонського процесу, важливим внеском в її імплементацію стали матеріали міжнародного проекту «Гармонізація 
освітніх структур в Європі» Тюнінг (Типіп§ ебиеаїіопаї $їгисЩге$ іп Еигоре, ТШ Ш О ) [5].

Серед основних досягнень міжнародного проекту Тюнінг є створення теоретичного підґрунтя та практичних 
інструментів задля ефективної реалізації студентоценрованого навчання, в основу якого покладено 
компетентнісний підхід до створення та реалізації освітніх програм. Для освітньої галузі в проекті Типіп§ «Освіта» 
розроблено перелік узагальнених для всіх педагогічних працівників компетентностей, які орієнтовані на ефективну 
реалізацію своєї професійно-педагогічної діяльності за будь-яким фаховим спрямуванням [6].

У звіті «Тенденції 2010: Десять років змін в Європейській Вищій Освіті» описані тенденції, пов’язані з 
введенням студентоцентрованого навчання:
-  Існує зміщення акцентів від викладача до студента і того, що вивчається.
-  Студентоцентрований підхід до навчання включає в себе різні відносини між викладачем і студентом, в силу чого 

викладач стає помічником-фасилітатором, де відповідальність за навчання спільна, і процес навчання 
обговорюється.

-  Студенти розглядаються як особистості -  враховується їх досвід, особливості, здібності сприйняття, інтереси і 
потреби.

-  Студенти «конструюють» свій власний зміст за допомогою активного навчання, рефлексії, а так само за 
допомогою знахідок і відкриттів.

-  Найчастіше акцентується міжпредметність з метою досягнення більш високого рівня базових умінь і знань.
-  Студент залучений в процес вибору того, що вивчати.
-  Студентоцентроване навчання більше орієнтується на результати, ніж на вхідні фактори.
-  Процес навчання є не тільки передачею знань, а й більш глибоким розумінням і формуванням критичного 

мислення.
-  Студентоцентрований підхід сприяє розвитку змішаних навчальних моделей, де навчання передбачається 

протягом усього життя [5].
Найбільш повна інтерпретація студентоцентричного навчання викладена в «Довідковому керівництві для 

студентів, співробітників та вищих навчальних закладів» (2010), яке є частиною європейського проекту під назвою 
«Время новой парадигми в образовании: студентоцентрированное обучение». Цей довідник містить концепцію 
студентоцентрованого навчання, у якій визначена сутність, принципи, цілісна конструкція СЦН.

Студентоцентроване навчання являє собою тип мислення, який багато в чому пов’язаний з 
конструктивістськими теоріями навчання. Для СЦН характерні інноваційні методи викладання, які стимулюють 
навчання, що здійснюється у взаємодії між викладачами і студентами, формує навики, такі як розв’язання проблем, 
критичне мислення і рефлексивне мислення.

Основними принципами визначено: студентоцентроване навчання вимагає постійного рефлексивного 
процесу; акцент на критичному й аналітичному навчанні та розумінні; студенти дотримуються різних стилів 
навчання; студенти мають різні питання і інтереси; вибір має найважливіше значення для ефективності на студента 
навчання; студенти володіють різним досвідом і базовими знаннями; студенти покликані контролювати своє 
навчання; студентоцентроване навчання означає «створення можливостей», а не «інформування»; навчання 
вимагає співпраці між студентами і викладачами» .

Цілісна конструкція СЦН розкриває: його переваги для студентів і викладачів; роль у зміні мислення; 
реалізацію викладачами (мотивація студентів; знання студентів викладачами; вибір методів викладання і навчання; 
вибір методів оцінювання студентів; використання інформаційних технологій для вдосконалення); реалізацію СЦН 
навчальним закладом (конструювання навчальних програм і використання результатів навчання; внутрішня оцінка 
якості методів оцінювання; безперервний професійний розвиток викладацького персоналу; використання 
інформаційних систем для підтримки СЦН [10].

У багатьох дослідженнях студентоцентричного навчання підкреслюється, що зміщення акцентів в освітньому 
процесі на учіння студента має спричинити за собою розвиток методичного, організаційного та технологічного 
забезпечення, зміну ролей викладача -  менеджера, організатора, тьютора, фасилітатора, консультанта, модератора. 
Новий підхід до управління освітнім процесом передбачає також формування партнерських відносин зі студентом, 
оскільки різко підвищується самоакіуалізація студента як майбутнього професіонала не тільки в процесі навчання, а й 
в процесі контролю його результатів. Такі відносини повинні характеризуватися ясністю і прозорістю вимог, як до 
рівня навчальних досягнень, так і до процедур контролю, а також наявністю «зворотного зв'язку» із студентом, 
доступністю результатів і їх аналізу для всіх зацікавлених сторін [1 ].

На нашу думку, забезпечити виконання нових ролей викладача і студентів у студентоцентричному навчанні 
можливо завдяки використанню інноваційних навчальних технологій -  розвитку критичного мислення, ІКТ, 
проектної діяльності, модульного, контекстного, інтерактивного і проблемного навчання, ситуативного моделювання, 
ігрових, тренінгових, які включають проблемний, пошуковий, дослідницький методи викладу матеріалу і сприяють 
формуванню здатності застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і проблем.

СЦН вимагає постійного рефлексивного процесу\ який сприяє розвитку суб’єктивності студента і викладача 
й дає можливість відстежувати зміни у своєму особистісному і професійному розвитку.

Сучасна модель студентоценгрованої освіти має багато спільного з новою парадигмою вищої освіти, що виникла 
у США в 1990-х р.р. і позначає собою зміни визначення місії та мети університету, критеріїв його успіху, структури 
навчального процесу, теорії навчання, принципів фінансування, а також тлумачення ролей викладачів і студентів. 
Аналізуючи світовий досвід ми дійшли висновків, що європейська і американська системи вищої освіти відрізняються і
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* >  навіть, серед країн-учасниць Болонського процесу існують розбіжності у підходах до побудови освітньої моделі, а, 
в е ^ н і  у путівнику Гфоекту <<Тюнінг>> пропозиції, мають лише рекомендаційний характер. Отже, кожна країна -  
:«*исниця Болонського процесу будує свою освітню модель, враховуючи національну специфіку і особливості [2].

Прагнення до введення моделі студентоцентричного навчання у  вітчизняну освітню практику є одним з 
сіючових завдань імплементації Закону України «Про вищу освіту». Особливої уваги заслуговує зафіксоване в 
ггзґгп 62 формулювання прав студентів. Вперше визнано право студентів на «вибір навчальних дисциплін у межах, 
згредбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш 
к  25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС [4].

За результатами аналітичного звіту «Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в 
Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження» (2014) до основних інструментів Болонського 
зроцесу прийнято відносити; національні та європейські рамки кваліфікацій (НРК, ЄРК), Європейську кредитну та 
трансферно-накопичувальну систему (ЄКТС), результати навчання, студентоцентричне навчання, а також додаток 
ю  диплому європейського зразка ф ір іо та  Бирріетепі). В Україні концепт студентоцентризму в останні 10-15 
років набуває дедалі більшої популярності та поступово трансформується в одну з головних засад Болонського 
процесу. Саме ці обставини окреслюють орієнтацію освіти на відкритість, співпрацю, активність, недирективність 
"і неформальність у стосунках, участь студента у формуванні навчальних програм та їх вдосконаленні [4].

Прагнучи створити систему оцінювання прогресу у впровадженні студентоцентричної моделі освіти в 
Україні, у 2014 році науковцями під керівництвом Т. Фінікова і О. Шарова було сформульовано її цілі, задачі та 
-чструменти.
' До цілей студентоцентричної моделі освіти можна віднести здобуття кожним випускником вищого навчального 

закладу: широких знань; добрих базових вмінь та компетенцій; належних вмінь вчитись, розвинутого 
організаційного мислення, які дозволяють з успіхом діяти в умовах невизначеності; достатнього досвіду у 
використанні знань і компетенцій для вирішення незнайомих проблем та завдань; поваги до загальних правил 
громадянської поведінки, що формують основи довіри та співпраці у суспільстві.

- Досягнення цілей студентоцентричного навчання можливе в разі вирішення таких основних задач: підготовка 
студентів до життя як активних громадян демократичного суспільства; підготовка до професійної діяльності; 
забезпечення особистісного розвитку студентів; формування потреби в навчанні впродовж життя.

5. До кількісних та якісних інструментів, що характеризують успішність впровадження студентоцентричного 
навчання належать;

1) наявність широкого поля можливостей у формуванні власних освітніх траєкторій студентів;
2) доступність навчання за сучасними інтерактивними методиками;
3) забезпечення активної участі студентства у формуванні змісту кавчання;
4) ресурсна підтримка створення середовища студентоцентричного навчання;
5) стимулювання академічної мобільності та її організаційно-фінансове забезпечення);
6) формування потреби та заохочення соціальної активності студентства;
7) пробудження прагнення до наукової роботи та внутрішньої потреби в дослідницькому пошуку [4].
Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти (їх зміст у повному обсязі)

стали орієнтирами для розвитку навчальних середовищ вузів і покладені в основу розробки положення про 
моніторинг і контроль якості вищої освіти у ВНЗ. У пункті 1.3. виділено стандарти і рекомендації щодо 
студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання.

Стандарт: Заклади повинні забезпечити реалізацію програм таким чином, щоб заохотити студентів брати 
активну роль у розвитку освітнього процесу, а оцінювання студентів відображало цей підхід.

Рекомендації: Студентоцентричне навчання і викладання відіграють важливу роль у стимулюванні 
студентської мотивації, саморефлексїї та залучення в навчальний процес. Це вимагає ретельної розробки структури 
і способу подачі навчальних програм та оцінювання результатів [9].

«Оцінювання осіб, що навчаються, є центром студентоцентрованої моделі ~ саме оцінювання робить модель 
навчання студентоцентрованою.

Студентоцентрована модель формується на перетині трьох ключових процедур освітнього процесу: 
функціонування ефективного освітнього оточення (доступ до навчальних ресурсів, можливість обміну досвідом 
через програми мобільності тощо), взаємодії викладачів і студентів та обов’язкове залучення студентів у процеси 
моніторингу освітніх програм і в процедури удосконалення оцінювання» [8].

Головною місією модернізації освіти в Україні вважаємо підвищення якості вищої освіти через тісний 
взаємозв’язок між етудентоцентричним навчанням, викладанням, оцінюванням, який забезпечує результати навчання.

Студентоцентричне навчання розглядається як процес якісної трансформації навчального середовища для 
студентів та інших осіб, які навчаються, метою якого є поліпшення їх автономії і здатності до критичного мислення 
на основі результатного підходу, що передбачає: на першому місці не інформованість студента, а вміння 
розв’язувати проблеми; переміщення уваги з «викладання» на «учіння» із центруванням на студенті; зміну ролі 
викладача з «передавача знань» на навчального консультанта, тьютора; використання сучасних методів і засобів 
навчання та оцінювання; розвиток суб’єкт-суб’єктних стосунків і навчального партнерства; участь студентів у 
формуванні змісту навчання; розробку студентом індивідуальної траєкторії навчання; розвиток пізнавальної 
самостійності студентів і підвищення їх відповідальності за власні результати навчання; організацію рефлексивної 
діяльності і постійного зворотного зв’язку.

На нашу думку, важливе значення для викладача ВУЗу є володіння теоретичними основами організації 
студентоцентричного навчання. Для розробки процедури моніторингових досліджень щодо якості освіти в
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конкретному закладі доцільно використовувати інструменти, що характеризують успішність упровадження моделі
СЦН. Отже, студентоцентроване навчання є вектором розвитку гуманітарної парадигми освіти як парадигми
цілісності пізнання і розуміння суб’єктом дійсності, що потребує створення інноваційного освітнього середовища у
вищій школі. Перспективою подальших досліджень вважаємо проблеми психодидактики вищої школи.
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РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПАРАДИГМЬІОБРАЗОВАНИЯ

В статье акцентировано внимание на потребностях изменения традиционной парадигми обучения для 
студентов «цифрового поколеним», Раскрити теоретические основи студентоцентричного обучения (СЦО) в 
отечественном и еврощйском образовательном пространствеї У казани цели, задача, инструментьі для оценки 
хрогресса внедренщ студентоцентричной модеми образования в Украине и стандарти, рекомендации СЦО по 
сюеспечению качества в ЕПВО.
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