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Горліченко М.Г., к.пед.н., доц. 
 
ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СРС В БОЛОНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Процес інтеграції національних систем вищої освіти країн Європи має за ме-

ту створення до 2010 року єдиного європейського середовища у сфері освіти та 
науки. Він передбачає введення загальних для всього континенту стандартів і 

критеріїв щодо якості освіти та визнання на цій підставі дипломів про вищу осві-
ту. Таким чином, основними завданнями та принципами створення зони Євро -

пейської вищої освіти (шість цілей Болонського процесу) було визначено: 1) вве-
дення двох циклів навчання у ВНЗ; 2) запровадження кредитної системи; 3) фор-

мування системи контролю якості освіти; 4) розширення мобільності студентів і 
викладачів; 5) забезпечення працевлаштування випускників, 6) забезпечення при-

вабливості європейської системи освіти. 
При зростаючих потоках наукової інформації методологія сучасної вищої 

освіти акцентує увагу на переорієнтацію навчання студента з суто лекційно-
інформативної форми на індивідуально-диференційовану та особистісно-
орієнтовану форму, за якою основне призначення лекцій зводиться, наприклад, до 

означення, інформаційного огляду проблеми і можливих шляхів її вирішення. 
У зв'язку з цим, нині у системі національної вищої освіті визначається тен-

денція переходу від навчання у форматі „teaching” (викладання) до навчання у 
форматі „learning” (вивчення), при якому „особу не навчають, а особа навчаєть-

ся”. Відзначимо, що з трьох фаз освіти – викладання, засвоєння і підтвердження 
результатів навчання – тільки перша й остання фази відбуваються у вигляді кон-

такту студентів і викладачів, а тому теоретично можуть розглядатися як формат 
викладання. Основна фаза освіти – друга – вже навіть теоретично відбувається у 

форматі вивчення. У рамках даного формату доросла людина навчається і вдоско-
налює свій фаховий рівень впродовж усього життя. 

Таким чином, базовий принцип забезпечення якості вищої освіти – це  
самостійна, творча робота студента і творча активність викладачів; запроваджен-
ня новітніх освітніх технологій та забезпечення умов для активної пізнавальної 

діяльності студентів. Модернізація навчального процесу у ВНЗ орієнтується на 
індивідуалізацію навчання, запровадження новітніх технологій, збільшення  

обсягів самостійної роботи. 
Зокрема повномасштабна реалізація системи кредитів ECTS при організації 

навчального процесу передбачає: 
створення умов для широкого застосування в навчальному процесі сучасних 

педагогічних технологій і передового світового досвіду; 
розвиток національної і міжнародної академічної мобільності, розширення 

можливостей залучення іноземців до навчання у свої ВНЗ; 
підвищення оперативності й обґрунтування контролю підготовки студентів 

та їхньої атестації; 
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полегшення реалізації індивідуальних форм навчання тощо.  
Нині при організації навчального процесу у вищій школі України визна-

чення трудомісткості освітньо-професійної програми підготовки, обсягу навчаль-

них дисциплін і різних видів навчального навантаження здійснюється в академіч-
них годинах. Проте визначення обсягу окремих складових навчального плану в 

академічних годинах не дає уявлення про відносний внесок складових у  
реалізацію програми підготовки фахівця у цілому. 

На самостійну роботу студентів відводиться 24 години у заліковому  
кредиті, в тому числі на індивідуальні заняття згідно з розкладом, консультації, 

контроль за самостійною роботою тощо. Безумовно, для посилення ролі  
самостійної роботи студентів необхідне відповідне науково-методичне забезпе-

чення, здатне забезпечити підґрунтя для самостійного творчого опанування і ос-
мислення знань та прояву творчої і дослідницької ініціативи. 

Впровадження системи залікових кредитів має супроводжуватися відповід-
ними змінами в плануванні навчального процесу, що обумовлено  

збільшенням в структурі залікового кредиту складової роботи студента поза  
аудиторією (самостійна робота, консультації, виконання індивідуальних завдань 
тощо). Регулярна самостійна робота студента з метою формування навичок  

самостійного пошуку інформації, її аналітичного осмислення та продукування  
нових знань є європейським нормативом для магістра. 

Це, в свою чергу, викликає суттєве підвищення нормативного рівня мето-
дичного та інформаційного забезпечення позааудиторної роботи студентів, регу-

лярних індивідуальних консультацій, змінює акцент в академічному  
навантаженні викладачів з аудиторної складової на навчально-методичну роботу. 

Стає необхідною регулярна робота над оновленням змісту навчальних матеріалів, 
інформаційних джерел для самостійних занять, а також методик контролю знань 

студентів, що ставить викладачів перед необхідністю постійного самовдоскона-
лення і самонавчання. 

Традиційно вважається, що студент під час самостійної роботи має опраць-
овувати конспекти лекцій, матеріали, що виносяться на практичні і семінарські 
заняття, самостійно складати власні конспекти, виконувати реферати тощо, але  

ми маємо справу лише з інформаційно-репродуктивними формами роботи, що 
вкрай недостатньо для забезпечення якісної вищої освіти. 

Творча складова самостійної роботи, наближена до наукового осмислення і 
узагальнення, можлива лише як результат організації самоосвіти з обов'язковою 

присутністю в ній індивідуалізованого, з врахуванням певного рівня творчих  
можливостей і навчальних здобутків студентів. 

Реальними шляхами впровадження творчого підходу до організації само-
стійної роботи студентів ми вважаємо посилену увагу до новітніх технологій на-

вчання, які передбачають розроблення інтерактивних методичних комплексів на-
вчальних дисциплін, що подаються студентам на сайтах кафедр, створення елект-

ронних бібліотек та електронних читальних залів, забезпечення ефективного до-
ступу до Інтернету як джерела наукової інформації тощо. 
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