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Комюніке міністрів, відповідальних за розвиток 
вищої освіти

• 2007 р. Лондон: Студенто-центрована вища освіта.

• 2009 р. Льовен – Лувен-ла-Нев: Розширення можливостей 
для кожного студента, нові підходи до викладання та 
навчання. Поліпшення якості викладання.

• 2010 р. Будапешт- Відень: Покращення викладання і 
навчання у ЗВО – тісна співпраця ЗВО, персоналу, студентів та 
інших стейкхолдерів. Створення середовища, що надихає до 
навчання, є студенто-центрованим, розширює освітні 
можливості, забезпечує гнучкі навчальні траєкторії.
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Комюніке міністрів, відповідальних за розвиток вищої 
освіти

• 2013 р. Бухарест: Інноваційні методи викладання через залучення
студентів як активних учасників процесу свого власного навчання. 
Навчальне середовище, що підтримує та надихає. 

• 2015 р. Єреван: Підвищення якості та релевантності навчання і 
викладання. Педагогічні інновації, студенто-центроване середовище, 
ефективні навчальні діяльності. Прозорі (зрозумілі) описи результатів 
навчання та навчального навантаження, гнучкі навчальні траєкторії,
відповідні методи викладання та оцінювання. Визнання і підтримка 
якості викладання, створення можливостей для вдосконалення 
викладацької компетентності.  Активне залучення студентів та членів 
академічної спільноти, інших стейкхолдерів до розроблення 
навчального плану та системи забезпечення якості. 
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Тенденції розвитку: викладання і навчання у вищій 
освіті

• Інтернаціоналізація навчання: мобільність студентів і 
персоналу; міжнародна співпраця; міжнародні студенти; 
міжнародна дослідницька співпраця; викладання 
англійською мовою; міжнародний персонал)

• Е-навчання (комп'ютерні класи; Wi-Fi; он-лайн бібліотека; 
он-лайн курси; студентський портал; соціальні медіа для 
комунікації; персоніфікований навчальний портал; 
депозитарії; е-портфоліо; он-лайн іспити та тести; MOOCs; 
tablet computing; games, gamification; learning analytics; 3D 
printing and wearable technologies). 
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Тенденції розвитку: викладання і навчання у вищій 
освіті

• Зміна концепції викладання (результати навчання і НРК; 
баланс між викладанням і дослідженнями; залучення 
зовнішніх стейкхолдерів; вимоги до викладацького 
персоналу)

• Удосконалення навчального середовища (розвиток 
бібліотек і навчальних ресурсних центрів; наукові і 
комп'ютерні лабораторії; адаптація навчальних аудиторії 
для урізноманітнення підходів до викладання; зони для 
інтерактивної взаємодії та командної роботи)    

• Розроблення та імплементація інституційних політик та 
стратегій   
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Європейські принципи вдосконалення викладання і навчання у 
вищій освіті

1. Досвід навчання у закладі вищої освіти сприяє розвитку студента як
активного і відповідального громадянина, здатного до критичного
мислення, розв’язання проблем, готового до навчання упродовж
життя.

2. Навчання і викладання є студентоцентрованим.

3. Відданість навчанню та викладанню є невід’ємною складовою місії та
стратегії університету.

4. Керівництво університету бере активну участь і сприяє просуванню
(прогресу, розвитку) навчання та викладання.

5. Навчання і викладання є колегіальним процесом, що передбачає
співпрацю всередині університету та між університетом і суспільством.
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Європейські принципи вдосконалення викладання і навчання у 
вищій освіті

6. Навчання, викладання та дослідження є взаємопов’язані та збагачують
один одного.

7. Викладання є серцем (ядром) академічної практики та цінується як
наукова та професійна діяльність.

8. Університетська спільнота активно вивчає та високо цінує
різноманітність підходів до навчання та викладання, поважає розмаїття
студентів, стейкхолдерів та предметів (дисциплін).

9. Значні ресурси та відповідні структури необхідні, щоб підтримувати та
забезпечити вдосконалення навчання та викладання.

10. Вдосконалення навчання та викладання є рушієм інституційного
забезпечення якості та спільною відповідальністю співробітників та
студентів університету.
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