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Cтудентоцентрований підхід

 Навчання, орієнтоване на особу;
 не викладання, а навчання в центрі розробки та способу 

виконання навчальних програм;
 вибір щодо змісту, способів, темпів та місця навчання. 

 Лише 5% університетів широко використовують 
студентоцентрований підхід

 Часто студенти не бачать різниці між видами навчання

 Закон України «Про вищу освіту» не має норми про 
студентоцентрований підхід.



Проблема

 На сьогоднішній день студенти можуть знайти знання 
всюди: інтернет, книги, спілкування з людьми, а тому 
проста передача знань втрачає свою доцільність. 



Зміна парадигми

Зараз
 Зацікавлені особи 

 Різні студенти

 Різні очікування

 Різні вимоги

Майбутнє
 Зміна мислення

 Зміна педагогіки та 
навчання

 Довіра



Запровадження

 Згори-вниз

 Довіра до керівників програм

 Регулярні зібрання та семінари

 Координація та контроль

 Керівництво: координація та 
підтримка

 Робочі групи: пропозиції

 Навчальний персонал: розвиток

 Роботодавці та студенти: 
перевірка

 Експерти: тренінги та 
консультування
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Результати навчання

Для викладацького 
складу інформують про:

 Зміст навчання

 Стратегії навчання

 Діяльність та завдання 
для студентів під час 
навчання

 Формулювання завдань 
при навчанні

 Критерії оцінки завдань

Для студентів надають:

 Основу для вибору 
траєкторії навчання

 Підготовку до оцінки

 Точку відліку для їх 
власного розвитку



Чому результати навчання 
важливі?

 основа для вдосконалення програм

 підвищення інформованості навчання

 довідкові матеріали

 рекламні матеріали

 підтримка акредитації

 спільна мова



Наслідки

 Критерії для кожної оцінки

 Найнижчий рівень досягнень

 Шаблони оцінювання

 Узгодженість між цілями, змістом, завданнями та 
результатами навчання

 Постійне оновлення критеріїв і завдань

 Анкетування як інструмент перевірки

 Цілісна картина навчальних програм

 Фокус на тому, чому навчаються студенти, замість
того, чому вчать викладачі

 Акцент на головному



Вимоги

 Зміна мислення студентів та викладачів

 Стимулювання роботи викладача, а не оцінка його 
наукових результатів

 Впровадження цифрових технологій у навчання

 Ресурсне забезпечення



Подальші зміни

 Кількість контактних годин не може перевищувати 
40% годин від обсягу кредитів, а при наявності 
онлайн-курсу – 20% годин;

 зростає роль практики;

 для творчих спеціальностей вирішено скорочувати 
кількість дисциплін з іспитом, заміняючи їх на 
дисципліни з заліком, оскільки головна мета 
викладача – перевірити наявність здобутих 
результатів навчання, а не виставити оцінку.



Ранжування результатів 
навчання

Цілі:

 технічна майстерність, 

 професійне зростання, 

 навички управління



Вплив дисциплін на 
результати навчання



Проте…

 Різне розуміння результатів навчання викладачами, 
студентами, працедавцями

 Небажання роботодавців знаходити спільну мову з 
університетами

 Покращення можливості працевлаштування 
студентів???
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