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Додаток А 

  

Словник термінів 

 

Агрегація – об’єднання декількох параметрів системи в параметри більш 

високого рівня (параметри більш низького рівня знаходять висвітлення в 

агрегованих параметрах вищого рівня). 

Адаптація системи – зміна мети функціонування зі зміною умов її 

функціонування. 

Академічна довідка оцінювання знань – засвідчує досягнення студента 

в системі кредитів і за шкалою успішності на індивідуальному рівні та за 

системою ECTS. 

Акмеологія – (від грец. akme – вершина і logos – слово, учення) – наука 

по закономірності розвитку та функціонування найвищої творчої діяльності 

людей; наука, що вивчає проблеми удосконалення і корекції професіональної 

діяльності. 

Атрактор – уявлення про відносно стійкий стан системи, до якого вона 

прагне; набираюча силу тенденція самоструктурування у відкритому 

нелінійному середовищі, намагання вийти на бажану структуру. 

Афект (з лат. affektus – хвилювання, пристрасть) – короткочасні 

переживання (жах, відчай), які супроводжується різкими виразними рухами, 

плачем, утратою самовладання. 

Афективні стосунки – сильні і відносно короткочасні емоційні 

переживання. 

Афіліація – (англ. affiliate – з’єднуватися) – прагнення людей до 

об’єднання, перебування разом, особливо в разі можливої небезпеки або 

тривожної невизначеності. 

Афіліації мотив – детермінант активності особистості, метою якого є 

взаємний і довірливий зв’язок, підтримка і симпатії партнерів у спілкуванні; 
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намагання радіти іншим людям, жити спільно з ними, співробітничати і 

спілкуватися з ними. 

Безпека системи – здатність не наносити шкоди технічним об’єктам, 

персоналу, навколишньому середовищу під час свого функціонування. 

Вихідні умови і чинники педагогічної підготовки магістра – загальна 

мета освіти, задана документами Болонського процесу (насамперед 

підвищення конкурентоспроможності освіти, мобільності студентів, 

викладачів; здатності випускників до працевлаштування в умовах глобального 

ринку праці), суспільством і виробництвом взагалі; зміст педагогічної освіти і 

підготовки магістра, визначений відповідно до загальної мети; сукупна 

характеристика особистості магістра; комплекс зовнішніх умов і чинників 

(організаційні, часові, матеріальні тощо). 

Відкритість системи – енергетичний, матеріальний, інформаційний 

обмін системи з навколишнім середовищем. 

Вразливість системи – здатність зазнавати пошкоджень під час впливу 

зовнішніх і (або) внутрішніх вразливих факторів. 

Гіпертекст (Hypertext) – тип інтерактивного середовища з переходами 

на основі посилань.  

Гнучкість системи – властивість змінювати мету функціонування 

залежно від умов функціонування чи стану підсистем. 

Державний (галузевий) освітній стандарт – нормативний документ, у 

якому описані вимоги до випускника і освітньої системи з метою 

упорядкування вимог до фахівців і удосконалення їхньої підготовки. 

Дидактична система – упорядкована множина взаємопов’язаних та 

взаємообумовлених цілісних структурних та функціональних компонентів, що 

становить єдине ціле в своїй структурі, поєднаних спільними цілями, 

мотивами і завданнями, спрямованими на виховання та навчання особистості.  

Диференціація навчання – взаємозалежний комплекс організаційно-

методичних заходів, спрямованих на створення умов для оптимального росту 
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рівнів педагогічної компетентності магістрів з урахуванням їх готовності до 

навчання, психофізіологічних можливостей і інтересів. 

Дія – рух до чогось, який має предметний зміст, способи здійснення і 

форми прояву.  

Договір про навчання між студентом і ВНЗ фіксує напрям, освітньо-

кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок розрахунків 

тощо. 

Електронний підручник – автоматизована навчальна система, у якій 

поєднуються основні компоненти звичайного підручника (навчальні 

матеріали, списки літератури, наочність тощо), навчально-методичного 

посібника (програма, тематичний план навчальної дисципліни, конкретні 

методики проведення різних форм занять, плани і методичні рекомендації до 

кожної теми), інформаційно-довідкової системи (нормативні документи, 

глосарій, витяги зі звичайних підручників тощо), а також автоматизована 

контролююча програма. 

Експектація – очікування людини, що базується на підсвідомому 

формуванні оціночного судження про якийсь предмет. 

Емпатія – здатність відчувати почуття і психологічний стан іншого; 

співпереживання. 

Залікові кредити – одиниці виміру навчального навантаження, 

необхідного для засвоєння змістових модулів або блоків змістових модулів. 

Змістові модулі – система навчальних елементів, поєднаних за ознакою 

відповідності певному навчальному об’єктові.  

ЗУНи – знання – навчальна інформація, яку слід засвоїти; уміння – 

засвоєний спосіб виконання дії, забезпечений певною сукупністю знань, 

здатність усвідомлено застосувати знання на практиці; навичка – засвоєна 

розумова дія, особливе уміння, сформоване шляхом повторення в різних 

умовах, коли при цьому дія виконується без активного контролю свідомості. 

Індивідуальні навчальні плани – програма навчання студента, яка 

формується ним на основі пропонованого переліку змістових модулів (блоків 
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змістових модулів навчальних дисциплін), сформованих на основі структурно-

логічної схеми підготовки фахівців. 

Інтерактивне навчання – (від лат. activus – діяльний, енергійний та 

inter…– префікс, що означає перебування поміж) – технологія навчання, коли 

активність суб’єкта навчання викликана зовнішніми чинниками (організацією 

навчального процесу), які змушують його бути надзвичайно активним; такими 

є, окрім комунікативних, інформаційні й модульні технології навчання. 

Інтерактивний – (від англ. interaction – взаємодія) – діалоговий. 

Інтернет (Internet) – об’єднання багатьох глобальних мереж, що 

використовують протоколи TCP/IP, за рахунок застосування єдиної схеми 

адресації. 

Інформаційний пакет – загальна інформація про навчальний заклад, 

назви напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації 

(змістові модулі) із зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і 

технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення 

контрольних заходів, систему оцінювання якості освіти тощо. 

Компетентність – властивість за значенням компетентний; 

інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки 

випускника вищої школи до виконання діяльності у певній сфері. 

Компетентний – (від лат. competens – належний, відповідний) – який 

має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; 

тямущий. Який ґрунтується на знанні; кваліфікований. 

Компетенція – (від лат. competentia, від competere – досягати; 

відповідати, прагнути) – 1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) коло 

повноважень якої-небудь організації, установи або особи; здібність, заснована 

на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню; те, що породжує 

вміння; характеристика, яку можна виявити, спостерігаючи за діями, вміннями 

і нею виміряти компетентність. 

Конструювання – діяльність, що передбачає матеріальне втілення 

проекту. 
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Концепція – (від лат. conceptia – сукупність, система) – 1) система 

поглядів, розуміння певних явищ, процесів, набір доказів під час побудови 

наукової теорії; 2) єдиний, визначальний задум (напр., поета, художника, 

ученого); погляд; певний спосіб розуміння, трактування якихось явищ, 

основна точка зору, керівна ідея для їх висвітлення; провідний замисел, 

конструктивний принцип різних видів діяльності. 

Концепція педагогічна – система поглядів на те чи інше педагогічне 

явище, процес; спосіб розуміння, тлумачення якихось педагогічних явищ, 

подій; провідна ідея педагогічної теорії. 

Критерій – узагальнена характеристика стану об’єкта або результативна 

характеристика процесу; базується на сукупності ряду показників. 

Менеджмент знань (knowledge management) – уміння людини 

використати будь-які знання, які роблять її компетентною; сприяє оновленню 

методів роботи з інформацією, її використанню, а не лише накопиченню. 

Методична розробка (сценарій) – найбільш детальна форма проекту, у 

якій відображена мета, зміст, система дій викладача і студентів, до яких 

дається відповідний інструментарій, наводяться критерії і параметри 

оцінювання або комплекти засобів контролю (тести).  

Моделювання – науковий метод дослідження систем шляхом побудови 

моделей цих систем (які зберігають основні особливості предмета 

дослідження) й вивчення функціонування моделей з перенесенням одержаних 

даних на предмет дослідження; спосіб спрощення і схематизації дійсності, 

який полегшує процес пізнання. 

Модель – (франц. modele, від лат. modulus – міра) – схема для пояснення 

якогось явища або процесу в природі та суспільстві; штучно створений зразок 

у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм чи формул, що 

відображає і відтворює у більш спрощеному й грубому вигляді структуру, 

властивості, взаємозв’язки і відносини між елементами досліджуваного 

об’єкта. 
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Модель системи педагогічної підготовки магістрів – схематичне 

уявлення про дану систему в її статичному стані, де виділяються структурні 

компоненти (її мета; зміст; технології навчання – прийоми, методи, засоби 

навчання, способи контролю і корекції; результат; діяльність викладача і 

студента), властивості і відношення між ними. 

Мультимедіа (Multimedia) – комп’ютерні системи з програмним 

забезпеченням звукозаписів і відеозаписів. 

Навчальна діяльність – спеціально організована діяльність викладача і 

студента, спрямована на засвоєння студентом досвіду, формування способів 

дій, на використанні яких ґрунтується його майбутня професійна діяльність. 

Навчальне мікросередовище – середовище, яке організовує педагог для 

свого професійного функціонування. 

Навчальне середовище – система впливів та умов формування 

особистості, можливостей для її саморозвитку, яке містить оточення. 

Навчальний процес – процес у дидактичній системі, який відображає 

зміни (стани), що відбуваються в керованому об’єкті; сукупність двох 

взаємозалежних, але самостійних діяльностей: діяльності викладача 

(викладання) і діяльності студента (учіння або навчання). 

Навчання – один з видів передачі досвіду суспільно-історичної 

практики, досвіду попередніх поколінь, який завжди конкретний, на відміну 

від системи освіти як сукупності навчань; діяльність студента (у вузькому 

розумінні). 

Об’єкт педагогічного проектування – цілісна дидактична система й 

окремі її компоненти, певні дидактичні конструкції: технології навчання, 

методи, зміст освіти, навчальні програми тощо. 

Парадигма – модель науково-педагогічної діяльності, сукупність 

теоретичних положень, методологічних основ, понять і ціннісних критеріїв. 

Педагогічна компетентність магістра – система професіонально-

значимих якостей магістра, які забезпечать суб’єктний характер участі у 

розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, дадуть йому змогу вільно 
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здійснювати вибір результативних способів діяльності, поведінки й відношень 

і досягати найкращих результатів за рахунок особистісного і професіонального 

саморозвитку і розвитку персоналу, з яким він співробітничатиме, чи 

студентами, яких він навчатиме; мета і результат його професіональної освіти і 

педагогічної підготовки. 

Підхід – сукупність способів, прийомів розгляду чого-небудь, впливу на 

кого-, що-небудь, ставлення до кого-, чого-небудь. 

Педагогічне проектування – конструювання теоретичних і нормативних 

моделей навчальної діяльності на основі більш загальної теорії (у широкому 

розумінні), створення конкретних проектів, які безпосередньо спрямовують 

практичну навчальну діяльність (у вузькому розумінні). 

Планування – частина проектувальної діяльності педагога, яка 

використовується на всіх етапах проектування і подає припис щодо переходу 

об’єкта з одного стану в інший. 

Показник – одна з характеристик процесу, об’єкта або явища, що 

виражає кількісно або якісно якусь із сторін його стану. 

Принцип – першопричина, керівна ідея, основне правило поведінки. 

Принципи проектування і реалізації педагогічної підготовки магістра 

– основні передумови, реалізація яких сприятиме досягненню поставленої 

дидактичної мети; інструментальний, даний в категоріях діяльності, прояв 

педагогічної концепції; методологічне відображення пізнаних законів і 

закономірностей; знання про мету, сутність, зміст, структуру дидактичної 

системи, виражене у формі, яка дозволяє використовувати їх як регулятивні 

норми практики. 

Прогнозування – систематичне дослідження перспектив розвитку і опис 

характеристик майбутнього об’єкта, здійснюване паралельно проектуванню.  

Продукт педагогічного проектування – дидактичний проект, що 

розуміється як ідеальний образ, прогнозована модель реального процесу 

взаємодії студента і викладача у певних просторово-часових межах.  
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Проект – 1) діяльність щодо створення (вироблення, планування, 

конструювання) якої-небудь системи, об’єкта чи моделі; 2) певна акція, 

сукупність заходів, об’єднаних однією програмою, організаційна форма 

цілеспрямованої діяльності (наприклад, форма дослідницької діяльності 

студента); 3) попередній (можливий) текст якогось документа. 

Проективна освіта – галузь соціального життя, в якій створені умови, 

необхідні для проектування напряму життєдіяльності особистості. 

Проектування педагогічної підготовки магістра – визначення (аналіз) 

її вихідних умов, факторів і характеристик та побудова її прогнозованої 

моделі.  

Проектування у діяльності викладача – цілеспрямована діяльність 

викладача щодо створення проекту як інноваційної моделі дидактичної 

системи, орієнтованої на масове використання. 

Професіограма – (від лат. professio – постійний фах, який є джерелом 

існування і грец. γράμμα – риска, літера, написання) – документована описова 

модель фахівця, яка містить дані про професію, розглядає вимоги професії 

(спеціальності) до людини, пропонує проекти шляхів удосконалення 

професійної діяльності. 

Професіограма магістра – відповідний опис умов праці і 

психофізіологічних особливостей особистості, необхідних для виконання 

службових обов’язків. 

Професіографія – (від лат. professio – постійний фах, який є джерелом 

існування і грец. γράφω – пишу) – метод набуття наукових знань про професії, 

спрямований на отримання результату – професіограми; технологія вивчення 

вимог, які ставить професія до особистісних якостей, психологічних 

здібностей, психолого-фізичних можливостей людини. 

Психограма – (від грец. ψυγή – душа і γράμμα – риска, літера, написання) 

– описова модель фахівця, яка розглядає вимоги до психіки людини певної 

професії, що містять перелік професійно важливих якостей. 

Результати навчання – засвоєні знання і освоєні компетенції. 
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Рефлексія – (від лат. reflexio – відображення) – роздуми, сповнені 

сумнівів, суперечностей; аналіз власного психічного стану. 

Рівень – відображає діалектичний характер процесу розвитку, допомагає 

пізнати предмет у всій багатоманітності його властивостей, зв’язків і 

відношень, вживається для відображення послідовності розвитку системи. 

Рівень педагогічної компетентності магістрів – показник 

сформованості педагогічної компетентності магістрів, який визначається на 

основі когнітивного, діяльнісного і особистісного критеріїв; виділяються 

чотири рівні – початковий (низький), репродуктивний (середній), активний 

(високий), творчий (дуже високий) 

Робочий план (план заняття, розділу, модулю, навчальної дисципліни, 

план індивідуальної роботи зі студентами тощо), у якому детально вказуються 

лише мета й основні зовнішні умови проходження дидактичного циклу, етапи 

реалізації циклу (за основними дидактичними одиницями), основні напрямки 

діяльності, критерії засвоєння. 

Розвиток – стійка послідовність змін якісних станів систем, пов’язана з 

переходом до нового рівня цілісності із збереженням їх еволюційних 

можливостей. 

Розробка – усестороннє дослідження, підготовлене й опрацьоване в усіх 

деталях (від дієслова „розробити”). 

Система – сукупність елементів, взаємозалежних між собою так, що 

виникає певна цілісність, єдність; характеризується цілісністю, структурністю, 

взаємозв’язком із середовищем, ієрархічністю, множинністю опису, 

упорядкованістю. 

Структура (лат. structura – побудова, розміщення, від struo – будую, 

зводжу) – внутрішня будова і зв’язок складових частин чого-небудь. 

Структурно-логічна схема підготовки фахівців – перелік у певній 

послідовності змістових модулів (дисциплін), виражених у залікових кредитах, 

засвоєння яких є умовою отримання диплому з певної спеціальності. 
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Таксономія (з грец. taxis – „розташування один за одним” і nomos – 

„закон”) – систематизація, класифікація об`єктів за певними критеріями і 

принципами з метою конструювання їх ієрархії. 

Тематичний план вивчення дисципліни може бути календарно-

тематичним чи перспективно-тематичним – фіксує певну послідовність 

вивчення модулів. 

Технологія навчання – жорстко алгоритмізована сукупність 

процесуально-методичних дій викладача і використовуваного ним 

дидактичного інструментарію, яка забезпечує ефективну навчальну діяльність 

студента і досягнення проектованого результату навчання; включає: форми 

організації навчальної діяльності, способи і засоби навчання, контроль і 

оцінювання засвоєння, способи корекції. 

Технологія проектування і реалізації педагогічної підготовки 

магістрів – система науково обґрунтованих дій, які гарантують досягнення 

поставленої мети такої підготовки. Структурно дана технологія є системою 

операцій, технічних дій і функцій, які реалізує викладач на кожному етапі 

процесу педагогічної підготовки; функціонально вона детермінує взаємодію 

основних елементів моделі системи педагогічної підготовки магістрів, але 

принципово не зводиться до них. 

Функція – (від лат. functio – виконання, звершення) – обов’язок, коло 

діяльності; призначення. 
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Додаток Б 

 

Навчальні програми проектно-орієнтованих навчальних дисциплін 

для магістрів спеціальності 011 „Освітні, педагогічні науки”, освітньої 

програми „Педагогіка вищої школи” („Дидактичні системи у вищій 

школі” і „Проектування професійної підготовки та діяльності фахівця”) 

 

Додаток Б.1 

 Навчальна програма навчальної дисципліни 

„Дидактичні системи у вищій школі” 

Пояснювальна записка 

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

проектування фахівцем дидактичних систем у вищій школі. 

Предмет: концепція проектування професійно орієнтованої дидактичної 

системи підготовки фахівців у вищих навчальних закладах; технологія 

проектування основних елементів такої дидактичної системи (мети, змісту, 

засобів і технологій навчання та навчального середовища); методика 

експериментальної перевірки ефективності даної системи на основі 

модифікації вимог міжнародних стандартів до підготовки даної категорії 

фахівців. 

Змістові модулі:  

1. Методологічні підходи до вивчення дидактичних систем у вищій 

школі. 

2. Мета і зміст навчання як складові дидактичної системи.  

Оцінювання ефективності пізнавальної діяльності студента. 

Класифікація предметних умінь. Термін навчання за навчальною дисципліною. 

Види та форми навчальних занять в ВНЗ. Наскрізна програма підготовки та 

навчальний план. Оптимізація навчального плану відповідно до вимог 

нормативних документів. Цілі навчання за структурним елементом програми 

навчальної дисципліни. Зміст навчання за структурними елементами програми 
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навчальної дисципліни. Структурування навчального матеріалу. Рівень 

засвоєння навчального елемента. Структура навчальної дисципліни. 

3. Технології, методи, форми і засоби навчання в дидактичній системі. 

Апріорна дидактична система. Дидактична задача. Реальна дидактична 

система. Представлення видів та форм навчальних занять у навчальних 

планах. Загальна схема розробки дидактичних систем. 

4. Забезпечення якості проектування дидактичної системи 

Уміння та навички, які мають бути сформовані у випускників у процесі 

вивчення даної дисципліни: 

– визначати основні види та форми контролю ступеню досягнення цілей 

навчання; визначати види та форми контролю ступеню досягнення цілей 

підготовки за навчальною дисципліною відповідно до вимог нормативних 

документів до структури та змісту навчальних планів; 

– розробляти модель випускника ВНЗ; розробляти освітньо-

кваліфікаційну характеристику випускника ВНЗ; проводити класифікацію 

виробничих функцій та узагальнених задач діяльності; 

– визначати цілі навчання за певними структурними елементами 

програми; визначати термін навчання за навчальною дисципліною; 

– встановлювати види та форми навчальних занять, що забезпечують 

досягнення цілей підготовки; встановлювати обґрунтовані терміни засвоєння 

змісту кожного з структурних елементів навчальної дисципліни та формування 

відповідних предметних умінь на потрібному рівні; визначати види та форми 

навчальних занять, відповідно до вимог нормативних документів до структури 

та змісту навчальних планів; розробляти проект навчального плану; проводити 

корекцію програм навчальних дисциплін для забезпечення вимог нормативних 

документів до структури та змісту навчальних планів; 

– визначати зміст навчання, що має бути засвоєним; проводити 

структурування навчального матеріалу певного структурного елементу 

програми; визначати потрібний рівень засвоєння кожного навчального 

елемента структури; формувати у тих, хто навчається уміння здійснювати 
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діяльність учіння за всіма її складовими (учіння учінню); актуалізувати у тих, 

хто навчається, відповідні настанови щодо діяльності учіння); 

– створювати та підтримувати необхідні умови для здійснювання 

діяльності учіння тим, хто навчається; 

– організовувати психічну діяльність (сприйняття, усвідомлення та 

закріплення навчального матеріалу) тих, хто навчається; 

– здійснювати контроль і оцінку результатів та проводити корекцію 

процесу учіння; 

– організовувати застосування знань тим, хто навчається; 

– адаптувати процедуру діяльності учіння до групи студентів, що 

об’єднані за їх індивідуально-особистісними ознаками, а також до кожного з 

них; 

– здійснювати певні функції діяльності навчання у педагогічному 

колективі; 

– формувати структуру навчальних дисциплін відповідно до прийнятої 

схеми підготовки за певними напрямами підготовки, спеціальністю та 

освітньо-кваліфікаційним рівнем; 

– оформляти навчальний план у вигляді проекту стандарту ВНЗ. 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 

Змістовий модуль І. Методологічні підходи до вивчення дидактичних 

систем у вищій школі  

Тема 1.1. Вітчизняна наука про дидактичні системи.  

Теорія і практика дидактичного проектування. Вимоги до створення 

теорії проектування дидактичних систем. Три головні запитання дидактичної 

теорії. Стан розроблення теорії дидактичних систем у вітчизняній науці. 

Висновки про можливість проектування дидактичних систем. 

Тема 1.2. Підходи до проектування дидактичних систем. 
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Сучасні наукові підходи до проектування. Системний підхід. 

Синергетичний підхід. Технологічний підхід. Діяльнісний підхід. 

Ергономічний підхід. Особистісний підхід. Середовищний підхід. 

Інтегрований підхід. 

Тема 1.3. Сучасні вимоги до об’єкта, предмета і продукту дидактичного 

проектування. 

Загальні зауваги суб’єктові проектування дидактичної системи у вищій 

школі. Об’єкт дидактичного проектування. Предмет дидактичного 

проектування. Умови і фактори навчання. Зміст структурних елементів 

дидактичного циклу. Продукт дидактичного проектування. Управління 

проектуванням дидактичної системи у вищій школі. Висновки про можливість 

реалізації дидактичного проекту. 

Тема 1.4. Принципи проектування дидактичних систем. 

Вимоги до принципів проектування дидактичних систем. Загальні 

дидактичні принципи проектування дидактичних систем. Принципи 

системного і синергетичного підходів. Принципи технологічного підходу. 

Принципи діяльнісного підходу. Принципи ергономічного підходу. Принципи 

особистісного підходу. Висновки щодо можливих класифікацій принципів 

проектування дидактичних систем. 

Тема 1.5. Проектувальна діяльність педагога.  

Мета проектування дидактичних систем. Рівні проектування. Засоби 

проектування. Методи проектування. Загальносистемні властивості проекту 

дидактичної системи. Компоненти проектувальної діяльності (за 

О. М. Коберником). Етапи створення проекту дидактичної системи у вищій 

школі. Механізми процесу проектування. 

Тема 1.6. Основні документи, в яких фіксується проект дидактичної 

системи. 

Загальні зауваги щодо документації дидактичної системи. Вимоги до 

розробки інформаційного пакету. Розробка структурно-логічної схеми 

підготовки фахівців. Навчальний план. Вимоги до розробки залікових 
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кредитів. Вимоги до розробки змістових модулів. Вимоги до розробки 

індивідуальних навчальних планів студентів. Вимоги до розробки шкали 

оцінювання навчальної діяльності студента. Модель моніторингу якості 

підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу. Документи ECTS. Тематичні і робочі плани викладачів. 

Методичні розробки, програми, підручники. 

Тема 1.7. Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) як 

проект дидактичної системи.  

Розробка навчально-методичних комплексів (НМК). Стадії розробки 

НМКД. Розробка типів посібників у НМКД. 

Тема 1.8. Теоретичний аналіз основних понять теорії дидактичних 

систем у вищій школі. 

Основні поняття і категорій теорії проектування дидактичних систем у 

вищій школі. Теоретичний аналіз понять «проект», «проектування». Аналіз 

відмінностей поняття «проектування» від понять «розробка», «планування», 

«прогнозування». Тотожність і відмінність понять «проектування» і 

«моделювання». Можливість застосування у поєднанні понять «проектування» 

і «самореалізація особистості». Теоретичний аналіз поняття «освітня 

парадигма». Теоретичний аналіз понять «дидактична система», «педагогічна 

система, «освітня система» і «методична система». Аналіз поняття 

«навчальний процес». Суть поняття «технологія навчання». Співвідношення 

основних понять проблеми дидактичних систем у вищій школі. 

Змістовий модуль ІІ. Мета і зміст навчання як складові дидактичної 

системи  

Тема 2.1. Мета як елемент дидактичної системи. Таксономія цілей 

навчання. Значення мети в навчанні лідерству. 

Мета дидактичної системи у вищій школі. Поняття «модель 

особистості», «модель діяльності фахівця». Особливості проекту дидактичної 

системи. Фундаментальний освітній об’єкт. Таксономія цілей навчання. 

Значення мети в навчанні лідерству. Висновок про проектування мети. 
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Тема 2.2. Вимоги до проектування мети. Проективна освіта і мета 

навчання. 

Проектування мети через результати навчання. Алгоритм постановки 

мети навчання. «Дерево цілей». Принципи проектування мети дидактичної 

системи. Формування мотивації в студентів до навчання. Загальні зауваги 

щодо зв’язку проективної освіти і мети навчання. Суть проективної освіти у 

порівнянні із «методом проектів». Види проектування студентів в умовах 

проективної освіти. Проективна освіта – шлях до вирішення основної 

проблеми освіти. 

Тема 2.3. Педагогічна майстерність викладача у проектуванні мети 

навчання студента. 

Актуальність педагогічної майстерності викладача у проектуванні мети 

навчання в сучасних умовах. Пошук найбільш ефективних способів реалізації 

мотиваційної функції викладача. Методи навчання, які забезпечують 

зовнішню мотивацію студентів до навчання. Мотиваційне проектування під 

час планування навчального процесу. Аналіз можливостей зворотного зв’язку 

як засобу мотивації студентів. Висновок про важливість проектування мети 

навчання 

Тема 2.4. Зміст навчання та його структурні одиниці. Характеристики 

змісту навчання. 

Загальні зауваги щодо завдань проектування змісту навчання. 

Структурні одиниці змісту навчання. Теоретизація навчання. 

Фундаменталізація змісту навчання. Професіоналізація програм підготовки 

фахівців. Тенденція стандартизації вищої професійної освіти. Аксіологізація. 

Гуманітаризація вищої професійної освіти. Інноваційність змісту і методик 

навчання. Функціоналізація в розвитку освітніх програм. Технологізація 

освітніх програм. 

Тема 2.5. Структурування змісту навчального матеріалу за кредитами 

згідно Європейської кредитно-трансферної системи. 
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Термінологія Європейської кредитно-трансферної системи. Функція 

ECTS. Запровадження в Україні кредитно-модульної системи. Шкала 

оцінювання ECTS. Процес проектування освітньої програми модулів. 

Тема 2.6. Чинники проектування змісту дидактичного циклу. Врахування 

обсягу, складності навчального матеріалу. Спосіб викладу матеріалу і його 

логічна структура. Етапи проектування змісту навчання. 

Загальні зауваги щодо чинників навчання. Обсяг навчального матеріалу. 

Складність навчального матеріалу. Спосіб викладу навчального матеріалу. 

Проектування логічної структури матеріалу. Етапи проектування змісту 

навчання. 

Тема 2.7. Проектування змісту дидактичної системи на основі 

професіограми фахівця. 

Важливість професіограми фахівця. Завданнєво-особистісний підхід до 

розробки професіограми фахівця. Вимоги до створення професіограми. 

Модель підготовки фахівця. Методологічні підходи для практичної реалізації 

моделі підготовки фахівця. Алгоритм проектування змісту підготовки 

фахівців. 

Тема 2.8. Проектування змісту дидактичної системи на основі моделі 

розвитку фахівця. 

Прогностична модель особистісного і професійного розвитку фахівця. 

Три вектори моделі особистісно-професійного розвитку фахівця. Вектор 

«Особистісні смисли». Вектор «Професійний розвиток». Вектор 

«Культуротворчість». П’ять рівнів моделі особистісно-професійного розвитку 

фахівця. Рівень несформованої особистості. Егоцентричний рівень. 

Групоцентричний рівень. Гуманістичний рівень. Духовний рівень. Висновки 

щодо моделей особистісного і професійного розвитку. Висновки щодо 

проектування змісту дидактичної системи у вищій школі. 

Тема 2.9. Розвиток, самоактуалізація і самореалізація особистості 

студента як мета навчання.  
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Особистість, яка розвивається, самореалізується (самоактуалізується). 

Самореалізація особистості як мета освіти. Діяльнісний підхід до постановки 

мети навчання. Етапи проектування мети навчання за діяльнісного підходу. 

Мета навчання за особистісного підходу. Навчальна, розвивальна, 

комунікативна мета і мета соціалізації. Розвиток творчості як вищої форми 

діяльності особистості. Розвиток студента в руслі системного й 

синергетичного підходів. 

Тема 2.10. Вплив проектування мети навчання і компонентів 

навчального середовища на задоволення потреб суб’єктів навчального 

процесу.  

Проектування мети суб’єкта і використання ним можливостей 

середовища. Структура навчального середовища. Типологія освітніх 

середовищ. Проектування середовища на основі прогнозування його 

можливостей, конструювання якостей, моделювання і планування заходів. 

Особливості проектування просторово-предметного і соціального компонентів 

навчального середовища. Організація можливостей для задоволення потреб 

суб’єктів навчального процесу. 

Тема 2.11. Аналіз Державних освітніх стандартів підготовки фахівців. 

Тема 2.12. Інтеграція вищої освіти України в загальноєвропейський 

освітній простір.  

Тема 2.13. Забезпечення безперервного самостійного навчання. 

Змістовий модуль ІІІ. Технології, методи, форми і засоби навчання в 

дидактичній системі 

Тема 3.1. Технології й методи навчання. Модульна система організації 

навчального процесу. 

Зв’язок понять «технологія навчання», «методи», «форми» і «засоби 

навчання». Проектування кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу (КМСОНП). Мета проектування навчальних модульних програм. 

Досвід застосування модульних технологій. Суть понять «модуль» і «кредит». 

Основні компоненти КМСОНП. Індивідуальний навчальний план студента. 
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Основні завдання куратора у КМСОНП. Сутність дидактичного процесу на 

основі технології модульного навчання. Особливості технології модульного 

навчання. Метод згорнутих інформаційних структур. Структура вивчення 

дисципліни. Розширення самостійності студентів. Висновок щодо організації 

ефективного навчання студентів. 

Тема 3.2. Інтерактивні (моделюючі) технології навчання. Система 

інтенсивного електронного навчання. 

Загальні зауваги щодо інтерактивних (моделюючих) технологій 

навчання. Суть понять «інтенсивне навчання», «електронне навчання». Теорії, 

покладені в основу проектування інтенсивних технологій навчання. Теорія 

поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна, І. Ільясов та 

ін.). Асоціативно-рефлекторна теорія навчання (С. Рубінштейн, 

Н. Менчинська, Д. Богоявленський, Ю. Самарін, Е. Кабанова-Меллер та ін.). 

Теорія змістового узагальнення (Д. Ельконін, В. Давидов, «харківсько-

московська психологічна школа»). Біхевіористська теорія привчання 

(Е. Торндайк, Д. Уотсон, Б. Скинер та ін.). Гештальт-теорія засвоєння 

(М. Вертхеймер, Г. Мюллер, В. Келер та ін.). Сугестопедія (Георгій Лозанов, 

Степан Пальчевський). Складові системи інтенсивного навчання. Переваги та 

застосування СІЕН. Ефективні форми навчальних занять за інтенсивного 

навчання. Лекція в системі інтенсивного навчання. Семінар в умовах 

інтенсивного навчання. Висновки щодо проектування СІЕН. 

Тема 3.3. Проектування інформаційних технологій професійної 

підготовки фахівців. 

Загальні зауваги щодо інформаційних технологій навчання. 

Автоматизовані навчальні системи. «Кейс»-технологія. ТV-технологія. 

Технологія навчання в мережі. Вимоги до проектування інформаційних 

технологій. Основні принципи інформаційних технологій. 

Тема 3.4. Проектування технологій дистанційного навчання. 

Поняття технологій дистанційного навчання. Види дистанційного 

навчання. Дидактичні функції технологій дистанційного навчання. Мережні 
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навчальні курси. Переваги і недоліки навчання в мережі. Етапи проектування і 

реалізації навчання в мережі. Функції навчання в мережі. Проектування 

дистанційного навчання як нової форми навчання. 

Тема 3.5. Проектування технології дослідницького навчання. 

Поняття технологій дослідницького навчання. Сутність технології 

дослідницького навчання. Чотири види діяльності студента в навчанні. 

Основна характеристика дослідницького навчання. Когнітивні якості, 

необхідні студенту для пізнання зовнішнього світу. Принципи проектування 

дослідницького навчання. Програма навчання, побудована на основі 

принципів дослідницького навчання. Підручник дослідницького спрямування. 

Особливості технологій дослідницького навчання. Основна технологічна 

одиниця дослідницького навчання. Дослідницькі процедури. Структура 

діяльності студента щодо вирішення творчо-пошукових завдань. Дослідницькі 

уміння, якими повинні оперувати студенти. Система пізнавальних задач. 

Уміння студентів формулювати проблему. Узагальнена модель навчання, 

заснована на власному досвіді студента. Проектування форм і методів 

дослідницького навчання. Методи дослідницьких занять. Технології 

дистанційного дослідницького навчання, засновані на телекомунікаційних 

формах конструювання знань. Якість навчального продукту, створеного 

студентами та викладачами. Порівняльний аналіз традиційного, модульного і 

дослідницького навчання. Висновок щодо застосування технологій 

дослідницького навчання. 

Тема 3.6. Технології навчання у співробітництві. 

Поняття технологій навчання у співробітництві. Основна особливість 

технологій навчання у співробітництві. Навчання в команді. Основні принципи 

технології навчання в команді. Організація навчання в малих групах. 

Командно-ігрова діяльність. Технологія кооперативного навчання (cooperative 

learning). Модифікація технології «Пилка-2» (Jigsaw-2). Технологія навчання у 

співробітництві «навчаємося разом» (Learning Together). Технологія 

організації дослідницької роботи студентів у групах Шломо Шарана. Спільні 



 

 
497 

ознаки технологій навчання у співробітництві. Вимоги до учасників 

спілкування. Значення технологій навчання у співробітництві. 

Тема 3.7. Проектування технології ситуаційного навчання. Соціально-

психологічний тренінг у формі ділової гри. 

Значення технології ситуаційного навчання. Сутність кейс-методу. 

Етапи кейс-технології. Завдання кейс-технології. Методи роботи за кейс-

технологією. Проблеми запровадження кейс-технології. Ефективність 

соціально-психологічного тренінгу. Особливості соціально-психологічного 

тренінгу з застосуванням ділової гри. Переваги соціально-психологічного 

тренінгу у формі ділової гри. Вимоги до проектування соціально-

психологічного тренінгу. Психологічна підтримка у діловій грі. Організація 

ефективного навчання студентів, цілісного розвитку їх особистості шляхом 

застосування соціально-психологічного тренінгу. 

Тема 3.8. Технологія проектного навчання (метод проектів). 

Мета технології проектного навчання. Алгоритм технології проектного 

навчання та структура діяльності студента і викладача. Телекомунікаційні 

проекти. Вимоги до організації проективної освіти. 

Тема 3.9. Проектування інструментарію дискусійних технологій 

навчання.  

Актуальність дискусійних технологій навчання. Узагальнення існуючих 

підходів до визначення суті дискусійних технологій навчання. Головні риси 

навчальної дискусії. Чинники, які впливають на поглиблене засвоєння 

матеріалу в ході дискусії. Етапи обговорення проблеми у групі. Форми 

дискусій: «круглий стіл», «засідання експертної групи», «форум», 

«симпозіум», «дебати», «судове засідання», «акваріум». Особливості 

проектування інструментарію дискусійних технологій навчання щодо 

підготовки, початку й ходу дискусії, керування нею, підведення підсумків. 

Існування двох центрів у дискусійних технологіях навчання: викладача і 

студента. 

Тема 3.10. Етапи проектування технології навчання.  
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Передумови проектування технологій навчання. Послідовність етапів 

проектування технології навчання. Структура технології навчання. Критерії 

технологічного підходу. 

Тема 3.11. Форми і засоби навчання. Проектування нових засобів 

навчання. 

Відмінність форм навчання і видів занять. Засоби навчання. 

Класифікація системи матеріальних засобів навчання. Методологічна основа 

формування системи засобів навчання. Суть та основні принципи створення 

моделей. Моделювання в навчанні. Функції моделей. Ідеальні засоби 

навчання. Нові електронні засоби навчання. Принципи проектування нових 

засобів навчання. Класифікація принципів проектування нових засобів 

навчання. 

Змістовий модуль ІV. Забезпечення якості проектування дидактичної 

системи 

Тема 4.1. Складові якості дидактичної системи. 

Категорії «якість» і «якість освіти». Критеріальна база оцінювання якості 

освіти. Принципи, що розкривають поняття якості. Ефективність як міра 

якості. Проблема стандартів вищої професійної освіти. Забезпечення 

стандартів вищої освіти. 

Тема 4.2. Проектування системи якості дидактичної системи на основі 

міжнародних стандартів ISO 9001. 

Забезпечення якості дидактичної системи на етапі її проектування. 

Складові елементи системи якості згідно з міжнародними стандартами ISO 

9001. Матрична модель системи якості проектування дидактичної системи. 

Критерії якості освітніх продуктів, створених викладачем. Забезпечення якості 

дидактичної системи. 

Тема 4.3. Вимоги до проектанта і шляхи забезпечення підготовки 

викладачів до діяльності проектування дидактичних систем. 

Проблема підвищення кваліфікації педагогів. Вимоги до проектанта 

дидактичних систем. Методологічні підходи у підготовці проектанта 
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дидактичних систем. Принципи, які застосовуються для побудови системи 

підготовки викладачів до проектування дидактичних систем. Вимоги до 

організатора (тьютора) навчання на курсах. Компоненти системи курсів 

підготовки викладачів до проектування. Функції системи курсів. Головні 

системотворчі зв’язки. Зміст, форми і методи навчання, критерії і показники 

оцінювання результатів функціонування курсів підготовки викладачів до 

проектування. Результат проектування. Критерії і показники підготовки 

викладача до проектування. Проектна діяльність педагога як інтегральний 

інтелектуальний засіб. 

Тема 4.4. Досягнення навчальної мети як критерій ефективності 

проектування дидактичної системи. 

Загальні зауваги щодо досягнення з допомогою проектування науково 

обґрунтованої навчальної мети. Формулювання мети через результат навчання 

– усвідомлені дії студентів. Три рівні засвоєння матеріалу студентами. 

Використання трьох рівнів тестів досягнень. 

Тема 4.5. Шляхи реалізації проекту дидактичної системи  

Складові реалізації проекту дидактичної системи. Алгоритм 

проектування і впровадження дидактичної системи. Визначення цільових груп 

споживачів дидактичної системи й ідентифікація їхніх вимог. Обґрунтування 

політики і мети проектування, узгодженої з місією і стратегією розвитку ВНЗ. 

Визначення процесів, необхідних для проектування дидактичної системи. 

Формування матриці розподілу повноважень і відповідальності за якість 

дидактичної системи. Установлення послідовності і взаємодії процесів. 

Проведення опису процесів відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO. 

Формування вимог до інформаційного забезпечення і документального 

оформлення дидактичної системи. Впровадження розробленої дидактичної 

системи у ВНЗ. Проведення за допомогою групи внутрішніх аудиторів 

внутрішнього аудиту якості дидактичної системи, який виявляє ланки, які слід 

було удосконалити. Забезпечення корекції інформаційного забезпечення і 

документального оформлення дидактичної системи. 



 

 
500 

Список інформаційних джерел 

Основна література: 

1. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-

методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури / 

Любов Вікторівна Артемова. – К.: Кондор, 2008. – 272 с. 

2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге видання / Світлана Сергіївна 

Вітвицька. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. – Розділ ІІ. Основи 

дидактики вищої школи. – С. 161 – 284. 

3. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний 

посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів 

магістратури / Світлана Сергіївна Вітвицька. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 396 с. – 5 Модуль. Дидактика вищої школи. Сучасні 

технології в освіті. – С.165–208. 

4. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності. Навчальний 

посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с. 

5. Зайченко І. B. Педагогіка: Навчальний посібник // І. B. Зайченко. – К.: 

Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с. – підрозділ 7.3. Становлення сучасної 

дидактичної системи. – С. 

6. Закон України «Про вищу освіту» // Голос України. – 2014. – 6 серпня. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-vii  

7. Закон України «Про освіту» (зі змінами 2015 року). – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

8. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи : Посіб. для магістрів / Людмила 

Володимирівна Кнодель. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 136 с. – 

Бібліогр.: с. 130-134. – тема ІІ. Педагогіка як наука. Основи дидактики вищої 

школи. – С. 46–57. 

9. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі / В. М. Нагаєв. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. 



 

 
501 

10. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи. Навчальний посібник / Іван 

Васильович Малафіїк. – К. : Слово, 2015. – 632 с. 

11. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. 

Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Київ: КНТ, 2014. 

– 262 с. 

12. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи. Навчальний посібник 

/ О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. За заг. ред. О. Г. Мороза. – К.: 

НПУ, 2003. – 267 с. 

13. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / 

В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. – підрозділ 

2.2. Дидактичні системи та дидактичні технології у вищій школі. – С. 119–142. 

14. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / Зінаїда Наумівна Курлянд, Раїса 

Іллівна Хмелюк, Алла Василівна Семенова та ін..; За ред. З.Н.Курлянд. –2-ге 

вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 399 с. – розділ 2. Дидактика вищої 

школи . – С.87–173. 

15. Стрельніков В. Ю. Проектування дидактичної системи навчального 

закладу згідно вимог Болонського процесу. Навчально-методичний посібник 

для слухачів курсів / В. Ю. Стрельніков. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 35 с.  

16. Стрельніков В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної 

системи підготовки бакалаврів економіки. Монографія / Віктор Юрійович 

Стрельніков. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 375 с. 

17. Стрельніков В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно-

орієнтованої дидактичної системи (підготовка бакалаврів економіки). 

Монографія / В. Ю. Стрельніков. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 329 с. 

18. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Тетяна Іванівна Туркот. – К.: Кондор, 

2011. – 628 с. – міні-модуль 2.1. Дидактика як галузь педагогіки. Категорії та 

основні принципи дидактики вищої школи. – С. 102–119. 

19. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Михайло 

Миколайович Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с. (Серія 



 

 
502 

«Альма-матер»). – підрозділ 2.1. Сутність процесу навчання у вищій школі. – 

С. 112–132. 

20. Хрестоматія з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник /Укладачі: 

В. І. Лозова, А. В. Троцко, О. М. Іонова, С. Т. Золотухіна. За заг. ред. В. І. 

Лозової – Х.: Віровець А. П. «Апостроф», 2011. – 408 с. – розділ 2. Педагогіка 

вищої школи. – С. 103–157. 

Додаткова 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України / А.М. Алексюк. – К.: 

Либідь, 1998. – 326 с. 

2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его 

закономерные основы и методы / С.И. Архангельский. – M.: Высшая школа, 

1980. – 368 с. 

3. Атанов Г.А. Возрождение дидактики – залог развития высшей школы / 

Г.А. Атанов. – Донецк: ДОУ, 2003. – 180 с.  

4. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения / Ю. Бабанский. – М.: 

Педагогика, 1977. – 254 с. 

5. Безрукова B.C. Педагогика. Проективная педагогика: Учеб. пособие / 

В. Безрукова. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. – 342 с. 

6. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем / В. Беспалько. 

– Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. – 204 с.  

7. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В. Беспалько. – 

М.: Педагогика, 1989. – 190 с. 

8. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн.: Кн. 2. Особистісно 

орієнтований підхід: науково-теоретичні засади / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 

344 с. 

9. Блауберг И.В., Юдин Б.Г. Становление и сущность системного похода 

/ И.В. Блауберг. – М.: Hayка, 1973. – 270 с. 

10. Бондаренко О.Д. Зарубіжний досвід підготовки викладачів до 

дидактичного проектування / О.Д. Бондаренко, В.Ю. Стрельніков // Збірник 

наукових статей магістрів факультету харчових технологій, готельно-



 

 
503 

ресторанного і туристичного бізнесу ПУЕТ за результатами наукових 

досліджень 2012-2013 навчального року. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 191 с. – С. 

109–115. 

11. Васильев В.К. Психология и педагогика / В.К. Васильев. – М.: Центр, 

1996. – С. 304. 

12. Васянович Г.П. Педагогіка вищої школи: Навчально-методичний 

посібник / Г.П. Васянович. – Львів: Ліга-Прес, 2000. – 100 с. 

13. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, 

молоді, батьків / Г. Ващенко. – 3-є вид. – Т. 1. – Полтава: Редакція газети 

«Полтавський вісник», 1994. – 191 с. 

14. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный 

подход / А.А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 204 с. 

15. Викторова Л.Г. О педагогических системах / Л.Г. Викторова. – 

Красноярськ: Изд-во Красноярского университета, 1989. – 100 с. 

16. Гершунский Б.С. О научном статусе и прогностической функции 

педагогической теории / Б.С. Гершунский // Сов. педагогика. – 1984. – № 10. – 

С. 64-71. 

17. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / 

Дж. Гибсон. – М.: Прогресс, 1988. – 461 с. 

18. Гончаренко С.У. І насамперед – прикладна наука / С.У. Гончаренко. – 

Хмельницький: Вид-во Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут, 

2003. – 20 с. 

19. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: «Либідь», 

1997. – 376 с. 

20. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в 

навчальному процесі: Посібник для пед. ВНЗ / Р.С. Гуревич. – Вінниця: ДОВ 

«Вінниця», 2002. – 116 с. 

21. Ефремов А.П., Чистохвалов В.Н. Кредиты и учебный процесс: научное 

издание / А.П. Ефремов. – М.: РУДН, 2003. – с. 31. 

22. Зязюн І.А. Пріоритетні принципи дидактики сучасної професійної 



 

 
504 

освіти / І.А. Зязюн // Теорія і практика управління соціальними системами. – 

2000. – № 1. – С. 11-19. 

23. Зязюн І.А. Світоглядні пріоритети педагогіки // Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. У 2-х част. – Ч. 1. / 

Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – С. 

10-16. 

24. Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения. 

Выпуск 1-3 / Т.А. Ильина. – М.: Знание, 1972 – 1973. Вып. 2. – 1972. – 88 с. 

25. Інтелектуалізовані проблемно-орієнтовані засоби навчання: Навч. 

посібник для вузів / Під ред. Г.О. Козлакової. – К.: КПІ, 1996. – 119 с. 

26. Кларин М.В. Инновация в мировой педагогике / М.В. Кларин. – Рига: 

НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с. 

27. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ 

зарубежного опыта / М.В. Кларин. – М.: Знание, 1989. – 75 с. 

28. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Антропный принцип в синергетике / 

Е.Н. Князева// Вопросы философии. – 1997. – № 3. – С. 62-79. 

29. Коберник О. Управління виховним процесом на засадах психолого-

педагогічного проектування / О. Коберник // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 

22 – 25. 

30. Корчак Я. Педагогическое наследие / Я. Корчак. – М.: Педагогика, 1990. – 

267 с. 

31. Кубрушко П.Ф. Дидактическое проектирование. Учебно-практическое 

пособие / П.Ф. Кубрушко. – М.: МГУП, 2001. – 30 с. 

32. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / Н. 

Кузьмина. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1970. – 114 с. 

33. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования / Н. 

Кузьмина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 172 с. 

34. Лебедик Л. В. Компетентнісний підхід у підготовці викладачів вищої 

школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури / 



 

 
505 

Л. В. Лебедик // Збірник наукових праць Полтавського державного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 66-67. – Наукове 

видання «Педагогічні науки». – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 

245 с. – С. 53-58. 

35. Лебедик Л. В. Критерії готовності майбутнього викладача до 

проектування дидактичних систем / Л. В. Лебедик // Збірник наукових праць 

Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 

Випуск 69. – Наукове видання «Педагогічні науки». – Полтава: ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2017. – 139 с. – С. 69-73. 

36. Лебедик Л. В. Модульний підхід у підготовці викладачів вищої школи 

до проектування дидактичних систем в умовах магістратури / Л. В. Лебедик // 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія: «Педагогічні науки». – м. Старобільськ. – № 6 (303) жовтень 2016. – 

Частина ІI. – C. 52-60. 

37. Лебедик Л. В. Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи в умовах магістратури / Л. В. Лебедик // Імідж 

сучасного педагога. – 2017. – № 8 (177). – C. 25-28. 

38. Лебедик Л. В. Удосконалення форм підготовки викладачів вищої 

школи в умовах магістратури / Л. В. Лебедик //  Вісник Черкаського 

університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Черкаський університет 

імені Богдана Хмельницького, 2016. – № 5. – C. 73-79. 

39. Лебедик Л. В. Удосконалення форм педагогічної підготовки майбутніх 

магістрів економіки / Л. В. Лебедик // Журнал Київського університету 

ринкових відносин «Економіка, бізнес-адміністрування, право». – Випуск № 

4(4). – 2018. – 365 с. – С. 290-300. 

40. Левитан К.М. Основы педагогической деонтологии / К.М. Левитан – 

М.: Наука, 1994. – 192 с. 

41. Леонтьев А.А. Педагогическое общение / 2-е изд. / А.А. Леонтьев – М.: 

Издательский центр «Эль-Фа», 1996. – 93 с. 

42. Леонтьев А.Н. Философия психологии: Из научного наследия / 



 

 
506 

А.Н. Леонтьев. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 228 с. 

43. Леонтьева В., Щербина М. Компьютеризация и «креативная педагогика» 

/ В. Леонтьева // Высшее образование в России. – 2001. – № 3. – С. 138-141. 

44. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / 

П.Ф. Лесгафт. – М.: Педагогика, 1991. – 174 с. 

45. Лестер Туроу. Будущее капитализма / Туроу Лестер. – Новосибирск: 

Сибирский хронограф, 1999. – 138 с. 

46. Лігоцький А.О. Методологічні аспекти проектування сучасних освітніх 

систем / А.О. Лігоцький. – К.: Преса України, 1995. – 107 с. 

47. Лігоцький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх 

систем / А.О. Лігоцький. – К.: Техніка, 1997. – 210 с. 

48. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання / В.І. Лозова, 

Г.В. Троцко. – Харків: ХДУ, 1997. – 338 с. 

49. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Проект 

АПН України. – К.: Шкільний світ, 2001. – 24 с. 

50. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського 

процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 pp.) / За ред. В.Г. Кременя, авт. 

кол.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – 

Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с. 

51. Платонов К.К. Проблемы способностей / К.К. Платонов. – М.: Наука, 

1972. – 312 с. 

52. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: В 2 кн. / И.П. Подласый – М.: 

Владос, 1999. – Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения. – 1999. – 576 с.  

53. Полонский В.М. Словарь понятий и терминов по образованию и 

педагогике / В.М. Полонский. – М.: Высш. шк., 2004. − 512 с. 

54. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с 

природой / И. Пригожин. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с. 

55. Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных учений / А.С. Прутченков. 

– М.: Новая школа, 1993. – 47 с. 

56. Садовский В.Н. Основание общей теории систем / В.Н. Садовский. – 



 

 
507 

М.: Наука, 1974. – 279 с. 

57. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

58. Системный анализ. Учебное пособие / В.А. Губанов, В.В. Захаров, 

А.Н. Коваленко; науч. ред. Л.А. Петросян. – Л.: ЛГУ, 1988. – 227 с. 

59. Сікорський П.І. Теорія і методика диференційного навчання / 

П.І. Сікорський. – Львів: Сполох, 2000. – 422 с. 

60. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів. У 2-х томах. – Т. 1. / 

Г.С. Сковорода. – К.: Наукова думка, 1973. – 511 с. 

61. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.: Головна 

редакция УРЕ, 1977. – 775 с. 

62. Стефаненко П. В. Дистанційне навчання у вищій школі: Монографія / 

П. В. Стефаненко. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – 400 с. 

63. Стефановская Т. А. Педагогика: наука и искусство: Курс лекций / 

Т. А. Стефановская. – М.: Совершенство, 1998. – 368 с. 

64. Стрельніков В. Ю. А. С. Макаренко – основоположник теорії 

проектування дидактичних систем / В. Ю. Стрельніков // Матеріали 

Міжнародної наук.-практ. конф. «Педагогіка А. C. Макаренка в 

полікультурному освітньому просторі», присвячена 125-й річниці з дня 

народження А. C. Макаренка (м. Полтава, 12-14 березня 2013 р.). / За заг. ред. 

проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – 221 с. – C. 163–165. 

65. Стрельніков В. Дидактичне проектування у контексті Болонського 

процесу / Віктор Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти: 

Науково-методичний журнал. – 2005. – № 4. – 222 с. – С. 21 – 31. 

66. Стрельніков В. Ю. Етапи проектування професійно-орієнтованої 

дидактичної системи у вищому навчальному закладі / В. Ю. Стрельніков // 

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 

208. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2004. – 208 с. – C. 185 – 189.  

67. Стрельніков В. Ю. Концепція проектування дидактичної системи / 

В.Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8. – C. 11–15. 



 

 
508 

68. Стрельніков В. Концепція проектування професійно орієнтованої 

дидактичної системи підготовки фахівців на засадах Болонського процесу / 

Віктор Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-

методичний журнал. – 2005. – № 3. – 207 с. – C. 18 – 30. 

69. Стрельніков В. Ю. Кредитно-модульна система організації навчального 

процесу – основа професійно орієнтованої дидактичної системи / 

В. Ю. Стрельніков // Матеріали ХХХ міжвузівської науково-методичної 

конференції «Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми 

і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський 

освітній простір» 26 березня 2005 року. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 303 с. 

– C. 242 – 243. 

70. Стрельніков В. Ю. Методологічні підходи і принципи розвитку 

педагогічної майстерності викладача у проектуванні дидактичної системи / 

В. Ю. Стрельніков // Сучасні освітні технології у вищій школі: Матеріали 

міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 1–2 листопада 2007 року): Тези доповідей: У 

2 ч. – Ч. 2 / Відп. ред. А.А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2007. – 

259 с. – С. 233–235.  

71. Стрельніков В. Ю. Модель професійної компетентності викладача 

вищої школи / В. Ю. Стрельніков // Наукові записки ПОІППО: Моделі 

ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника. – 

Випуск 2. – Полтава: ПОІППО, 2012. – 180 с. – С. 25–33. 

72. Стрельніков В. Ю. Модель структури професійно орієнтованої 

дидактичної системи / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2005. – 

№ 1–2. – C. 56–60. 

73. Стрельніков В.Ю. Особливості проектування змісту освіти дорослих / 

В.Ю. Стрельніков // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні 

науки». – № 30 (243). – Черкаси: ЧНПУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 

C. 71–74. 

74. Стрельніков В. Ю. Педагогічні умови запровадження дидактичної 

системи вищої школи України на рівні європейських стандартів / 



 

 
509 

В. Ю. Стрельніков // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального 

закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 27. Том І (34). : Тематичний випуск 

«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору». – К.: Гнозис, 2012. – 566 с. – С. 426 – 431. 

75. Стрельніков В. Підготовка викладачів до проектування дидактичних 

систем / Віктор Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти: 

Науково-методичний журнал. – 2006. – № 2. – 214 С. – С. 9 – 23. 

76. Стрельніков В. Ю. Підготовка магістрів педагогіки вищої школи за 

міжнародними стандартами ISO 9001:2008 /В.Ю. Стрельніков // Проблеми 

гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: матеріали Х 

Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань, (Ірпінь, 29-30 березня 

2012 р.): в 4 ч. Ч. 2 / секції 3, 4. – Ірпінь: Видавництво Національного 

університету ДПС України, 2012. – 500 с. – С. 309–320. 

77. Стрельніков В. Ю. Показники якості дидактичної системи згідно з 

вимогами ISO 9001 / В. Ю. Стрельніков // Матеріали ХХХІІ міжнародної 

наук.-метод. конф. «Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної 

навчальної діяльності викладачів і студентів», 29–30 березня 2007 року. – 

Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – 223 с. – С. 154–155. 

78. Стрельніков В. Ю. Принципи проектування дидактичної системи вищої 

освіти / В. Ю. Стрельніков // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та 

завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в 

європейський освітній простір : матеріали ХХХІІІ міжнародної наук.-метод. 

конф. (Полтава, 27-28 березня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, 

Укоопспілка, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава: РВВ 

ПУСКУ, 2008. – 390 с. – С. 64–66.  

79. Стрельніков В. Ю. Проблеми впровадження модульної системи 

підготовки магістрів педагогіки вищої школи / В. Ю. Стрельніков // 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, 



 

 
510 

Том ІІ (62). : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції 

до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – 540 с.  – С. 270 – 

277. 

80. Стрельніков В. Ю. Проектування дидактичної системи підготовки 

фахівців на засадах Болонського процесу / В. Ю. Стрельніков // Вища освіта 

України. – Додаток 4, том V (23). – 2010. – Тематичний випуск “Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 572 с. 

– С. 291 – 297. 

81. Стрельніков В. Ю. Проектування дидактичної системи підготовки 

бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів ISO 9001 / 

В. Ю. Стрельніков // Збірник наукових праць Полтавського державного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 7 (46). – Серія 

«Педагогічні науки». – Полтава: Видавництво «Фірма «Техсервіс», 2005. – 368 

с. – С. 228 – 238. 

82. Стрельніков В. Ю. Проектування інтерактивних технологій навчання 

дорослих / В.Ю. Стрельніков // Підвищення якості освіти і розвиток 

професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. – Україна – Болгарія, 19 – 28 

вересня 2012 року. – Черкаси: ПП Чабаненко, 2012. – 282 с. – C. 211–217. 

83. Стрельніков В.Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : 

Модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації 

викладачів МІПК ПУЕТ / В.Ю. Стрельніков, І.Г. Брітченко. – Полтава: ПУЕТ, 

2013. – 309 с. 

84. Стрельніков В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно 

орієнтованої дидактичної системи / В. Ю. Стрельніков // Постметодика. – 

2004. – № 4. – C. 53–58. 

85. Стрельніков В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно 

орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки: Дис... д-ра 

пед. наук: 13.00.04 / Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України. – К., 2007. – 

461 с. 



 

 
511 

86. Стрельніков В. Ю. Теоретичні основи побудови концепції дидактичної 

системи підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до 

міжкультурної комунікації / В.Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 

2016. – № 5. – C. 13–15. 

87. Стрельніков В. Технологія акселеративного навчання магістрів 

спеціальності «Педагогіка вищої школи» / Віктор Стрельніков // Інновації в 

освіті : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16–17 жовтня 2012 р.) : 

тези доповідей. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 352 с. – C. 101–103. 

88. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. 2-е изд. / 

Н.Ф. Талызина – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 344 с. 

89. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в 

кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Затверджено наказом МОН 

України від 23.01. 2004 р. № 48. // www.mon.gov.ua 

90. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: в 2-х т. / Ред. кол.: 

В.Н. Столетов (гол.) та ін. – Т.1. Людина як предмет виховання. – К.: Рад. 

школа, 1983. – 488 с. 

91. Філевська С.М. Технологія організації інтенсивного навчання / С.М. 

Філевська, В. Ю. Стрельніков // Збірник наукових статей магістрів факультету 

харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ПУЕТ за 

результатами наукових досліджень 2011-2012 навчального року. – Полтава: 

ПУЕТ, 2012. – 225 с. – С. 211–215. 

92. Хакен Г. Синергетика / Пер. с англ. В.И. Ємельянова, под. ред. 

Ю.Л. Климонтовича, С.М. Осовца. – М.: Мир, 1980. – 404 с. 

93. Хьелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и 

применение) / Л. Хьелл, Д. Зинглер. – СПб.: Питер Прес, 1999. – 606 с. 

94. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. 

пособие для вузов / Д.В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с. 

95. Чернилевский Д.В., Филатов O.K. Технология обучения в высшей 

школе / Д.В. Чернилевский. – М., 1996. – 182 с. 

96. Шпак О. Проектування дидактичної системи підготовки фахівців 



 

 
512 

економіки / Олександр Шпак, Віктор Стрельніков // Молодь і ринок. – 2007. – 

№ 5–6 (28–29). – C. 11–17. 

97. Bronfenbrenner U. The Ecology of human development. Experiments by 

nature and design. Cambridge, 1979. – Р. 5-220. 

98. Coleman J. S. Schools and the communities they serve // Phi Delta Kappan. 

1986. Vol. 66. – №8. – Р. 223-288. 

 

 

 



 

 
513 

Додаток Б.2 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни 

«Проектування професійної підготовки та діяльності фахівця» 

для магістрів спеціальності 011 „Освітні, педагогічні науки”, 

освітньої програми „Педагогіка вищої школи” 

Пояснювальна записка 

Основною характеристикою світу є рух, зміна, розвиток, а головним 

змістом життя й фундаментальним засобом існування людини є її розвиток, 

який повно й інтенсивно спостерігається у студентському віці. Розвиток 

студента як соціально-особистісний феномен здійснюється перш за все у 

навчанні, тому основне суспільне й індивідуальне життя молодої людини 

сконцентроване у сфері освіти. Освітній заклад, виконуючи соціальне 

замовлення суспільства, як стверджував Дж.Дьюї, “може створити в проекті 

такий тип суспільства, який нам хотілося б мати”. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Проектування професійної 

підготовки та діяльності фахівця» є розкриття індивідуальних характеристик 

майбутнього спеціаліста: особистісних смислів, ціннісної свідомості, 

професійної орієнтації, установки, потреби, інтереси, особистісні якості, Я-

концепція, особливості інтелекту, креативності, морального й духовного 

розвитку, які здійснюють значний вплив на подальшу професійну адаптацію.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: підготовка професійної 

діяльності фахівця. 

Структуру дисципліни складають два змістові модулі: Змістовий 

модуль І «Проектування освітньої та професійної підготовки майбутнього 

фахівця», змістовий модуль II «Проектування соціальної та професійної 

діяльності фахівця» 

Уміння та навички, які мають бути сформовані у випускників у процесі 

вивчення даної дисципліни: 
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– визначати основні види та форми контролю ступеню досягнення цілей 

навчання; визначати види та форми контролю ступеню досягнення цілей 

підготовки за навчальною дисципліною відповідно до вимог нормативних 

документів до структури та змісту навчальних планів; 

– розробляти модель випускника ВНЗ; розробляти освітньо-

кваліфікаційну характеристику випускника ВНЗ; проводити класифікацію 

виробничих функцій та узагальнених задач діяльності; 

– визначати цілі навчання за певними структурними елементами 

програми; визначати термін навчання за навчальною дисципліною; 

– встановлювати види та форми навчальних занять, що забезпечують 

досягнення цілей підготовки; встановлювати обґрунтовані терміни засвоєння 

змісту кожного з структурних елементів навчальної дисципліни та формування 

відповідних предметних умінь на потрібному рівні; визначати види та форми 

навчальних занять, відповідно до вимог нормативних документів до структури 

та змісту навчальних планів; розробляти проект навчального плану; проводити 

корекцію програм навчальних дисциплін для забезпечення вимог нормативних 

документів до структури та змісту навчальних планів; 

– визначати зміст навчання, що має бути засвоєним; проводити 

структурування навчального матеріалу певного структурного елементу 

програми; визначати потрібний рівень засвоєння кожного навчального 

елемента структури; формувати у тих, хто навчається, уміння здійснювати 

діяльність учіння за всіма її складовими; актуалізувати у тих, хто навчається, 

відповідні настанови щодо діяльності учіння); 

– створювати та підтримувати необхідні умови для здійснювання 

діяльності учіння тим, хто навчається; 

– організовувати психічну діяльність (сприйняття, усвідомлення та 

закріплення навчального матеріалу) тих, хто навчається; 

– здійснювати контроль і оцінку результатів та проводити корекцію 

процесу учіння; організовувати застосування знань тим, хто навчається; 
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– адаптувати процедуру діяльності учіння до групи студентів, що 

об’єднані за їх індивідуально-особистісними ознаками, а також до кожного з 

них; 

– здійснювати певні функції діяльності навчання у педагогічному 

колективі; 

– формувати структуру навчальних дисциплін відповідно до прийнятої 

схеми підготовки за певними напрямами підготовки, спеціальністю та 

освітньо-кваліфікаційним рівнем; 

– оформляти навчальний план у вигляді проекту стандарту ВНЗ. 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

ФАХІВЦЯ» 

Змістовий модуль І. Проектування освітньої та професійної підготовки 

майбутнього фахівця 

Тема 1.1. Суспільний і науковий інтерес для професійного і 

особистісного розвитку майбутнього  

Основні категорії «проектування»,. Суспільний інтерес до професійного 

й особистісного розвитку майбутнього фахівця. Можливості системи вищої 

освіти у забезпеченні особистісного і професійного розвитку майбутнього 

фахівця Стан проблеми особистісного і професійного розвитку майбутнього 

фахівця у зарубіжній  і вітчизняній літературі. 

Тема 1.2. Зміна парадигми особистісного і професійного розвитку 

студента у вищій школі 

Визначення і призначення  парадигм. Традиційна парадигма 

особистісного і професійного розвитку студента. Гуманістична парадигма 

особистісного і професійного розвитку студента. Езотерична парадигма 

розвитку особистості. Еволюція психолого-педагогічних парадигм навчання. 

Особливості технологій навчання, притаманних парадигмам 
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Тема 1.3. Концептуальні основи навчання, особистісний і професійний 

розвиток майбутнього фахівця 

Необхідність запровадження навчання, орієнтованого на особистісний і 

професійний розвиток майбутнього фахівця. Принципи навчання,  

стимулюючого особистісний і професійний розвиток майбутнього фахівця. 

Компоненти реалізації системи навчання, яка передбачає особистісний і 

професійний розвиток майбутнього фахівця у вищій школі. Складові 

технології особистісного і професійного розвитку майбутнього фахівця. 

Тема 1.4. Особистісний і професійний розвиток майбутнього фахівця у 

процесі соціалізації 

Поняття, етапи, фактори, соціалізації. Засоби і механізми професійної 

соціалізації у студентський період. Професійна соціалізація і виховання. 

Студент як об’єкт і суб’єкт соціалізації. Необхідність зміни професійних 

установок  викладача щодо професійної соціалізації студента. 

Тема 1.5. Розвиток ціннісних установок мотивації майбутнього фахівця 

Розвиток складових світоглядно-дослідницької установки майбутнього 

фахівця. Розвиток ціннісної свідомості майбутнього фахівця. Обґрунтування 

мотивації особистісного і професійного розвитку студентів на основі теорії А. 

Маслоу. Необхідність зміни і розвитку професійних установок студентів. 

Тема 1.6. Професійний розвиток майбутнього фахівця у контексті 

сучасної соціокультурної ситуації 

Розвиток здатності майбутнього фахівця вирішувати проблемні 

професійні ситуації. Розвиток професійних якостей майбутнього фахівця у 

вищій школі. Форми професіоналізації особистості у вищій школі. 

Удосконалення ціннісно-смислової сфери майбутнього професіонала. 

Розвиток складових діяльності професіонала  шляхом соціально-

психологічного тренінгу. 

Змістовий модуль ІІ. Проектування соціальної та професійної діяльності 

фахівця 
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Тема 2.1. Модель фахівця. Модель професійної компетентності 

викладача вищої школи  

Модель фахівця – основні функції та завдання фахівця. Поняття 

«професійна компетентність». Основні компоненти у структурі професійної 

компетентності викладача вищої школи: мотиваційно-ціннісний; система 

професійно важливих якостей; система здібностей викладача; когнітивний; 

афективний; конативний. Рівні сформованості професійної компетентності: 

адаптивний, репродуктивний, креативний. Структура педагогічних здібностей. 

Структура здібностей до наукової діяльності. Система професійно значущих 

якостей викладача вищої школи. Професійні вміння викладача вищої школи. 

Професійні компетенції викладача вищої школи. 

Тема 2.2. Цілісність професійної діяльності фахівця 

Ідея цілісного підходу до розвитку особистості. Основні складові 

(вектори) цілісної моделі особистісного і професійного розвитку майбутнього 

фахівця. Характеристика рівнів особистісного і професійного розвитку 

студентів. Психологічна структура особистісного і професійного розвитку 

студентів. Умови особистісного і професійного розвитку студентів. 

Тема 2.3. Соціалізація  як соціально-педагогічне явище  

Поняття “соціалізація” Сутність соціалізації. Етапи соціалізації. Фактори 

соціалізації. Агенти соціалізації. Засоби соціалізації. Механізми соціалізації. 

Складові процесу соціалізації. Виховання як відносно соціально 

контрольована соціалізація. 

Тема 2.4. Людина в процесі соціалізації  

Людина як об’єкт соціалізації. Людина як суб’єкт соціалізації. Людина 

як жертва процесу соціалізації. Людина як жертва несприятливих умов 

соціалізації. Самозміна людини в процесі соціалізації. Принцип гуманістичної 

спрямованості виховання. 

Тема 2.5. Негативні наслідки соціалізації 

Види і типи жертв несприятливих умов соціалізації. Об’єктивні фактори 

перетворення людини в жертву несприятливих умов соціалізації. Деякі 
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суб’єктивні передумови перетворення людини в жертву не сприятливих умов 

соціалізації. Корекційне виховання. Соціально-педагогічна віктимологія 
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Додаток В 

Навчальний посібник для магістрів освітньої програми 

„Педагогіка вищої школи” із дисципліни 

„Дидактичні системи у вищій школі” (фрагменти) 

Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної 

дисципліни «Дидактичні системи у вищій школі» 

Змістовий модуль І. Методологічні підходи до вивчення дидактичних 

систем у вищій школі 

Тема 1.1. Вітчизняна наука про дидактичні системи (лекція) 

План 

1. Загальні зауваги про теорію і практику дидактичного проектування. 

2. Вимоги до створення теорії проектування дидактичних систем. 

3. Три головні запитання дидактичної теорії. 

4. Стан розроблення теорії дидактичних систем у вітчизняній науці. 

5. Висновки про можливість проектування дидактичних систем. 

1. Загальні зауваги про теорію і практику дидактичного проектування.  

Студенту важливо зрозуміти суть основних понять – дидактика, система, 

дидактична система. Дидактика (гр. διδακτικός – повчальний) – галузь 

педагогіки, в якій розглядається теорія освіти й навчання. Розкриває 

закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань, 

визначає обсяг і структуру змісту освіти. Основні питання дидактики: «Що 

вчити?», «Як вчити?». Система (гр. σύστημα – «поєднання») – сукупність 

взаємопов’язаних елементів, відособлених від середовища і взаємодіючих з 

ним як ціле. Дидактична система – упорядкована множина взаємопов’язаних 

та взаємообумовлених цілісних структурних та функціональних компонентів, 

що становлять єдине ціле в своїй структурі, поєднані спільними цілями, 

мотивами і завданнями, спрямованими на виховання та навчання особистості. 

Дидактична система, як один з найбільш важливих компонентів логічної 

структури дидактики вищої школи, привертає до себе увагу багатьох 
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дослідників, особливо в тій частині, коли мова йде про її науковий статус, 

вимоги до її проектування, а також її значення для практики ВНЗ. Особливий 

інтерес до дидактичних систем у вищій школі проявляється сьогодні, 

обумовлений запровадженням в Україні ідей Болонського процесу. 

Підтвердженням інтересу до даної проблеми є велика кількість публікацій на 

сторінках вітчизняних журналів «Педагогіка і психологія», «Педагогіка і 

психологія професійної освіти», «Вища освіта України», «Шлях освіти» та 

інших, у яких розглядаються питання підвищення ефективності професійної 

підготовки у вищій школі. 

Увага вітчизняних педагогів зосереджується здебільшого на розкритті 

переважно історичного аспекту дидактичних систем, що дозволяє 

досліджувати поведінку системи на певному етапі розвитку суспільства, а 

також основні характеристики цього етапу. Студент може ознайомитися з 

теоретичними і практичними аспектами даної проблеми, які розглядаються у 

наукових працях з: філософії освіти (В. Андрущенко, Б. Гершунський, 

С. Гончаренко, І. Зязюн, С. Клепко, В. Кремень, В. Лутай, М. Нікандров); 

теорії неперервної професійної освіти (В. Луговий, Н. Ничкало, М. Махмутов, 

С. Сисоєва); теорії педагогічних систем (Ю. Бабанський, В. Беспалько, 

Т. Ільїна, В. Козаков, Н. Кузьміна, М. Махмутов, М. Фіцула, І. Харламов, 

А. Хуторський, П. Юцявіченє та ін.); педагогіки вищої школи (А. Алексюк, 

В. Андреев, С. Архангельський, Г. Васянович, І. Лернер, Є. Полат, В. Сагарда, 

Л. Хомич та ін.); основ педагогічної майстерності викладача І. Зязюн, 

Т. Іванова, М. Лещенко, В. Пилипчук, О. Падалка, Е. Помиткін, 

М. Солдатенко, Н. Тарасевич та ін.). 

Узагальнення практики дидактичного проектування показує, що акцент 

часто робиться на розробці самого нововведення, а не його реалізації, «крен 

убік ідеалізації, відсутність контексту глибинних проблем діяльності 

породжують не тільки утопії, а й повне ігнорування обмежень, що виникають 

у процесі реалізації» [Цит. за: 12, с. 7]. Некоректними є спроби проектантів 

«звільнитися» від теоретичного фундаменту чи до мінімуму «звузити» його, 
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розірвати зв’язок «наука – практика», позбавити дидактику її наукового 

статусу, зробити її непотрібною, що прирікає їх на «сліпі», необґрунтовані і 

помилкові дії. 

Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 

«Педагогіка вищої школи» має знати, що найбільш продуктивною і 

перспективною є така дидактична система, в якій навчальний процес 

організований з урахуванням професійної спрямованості, а також з 

орієнтацією на особистість студента, його інтереси, схильності і здібності. 

Таким чином, на основі аналізу існуючих напрацювань з проблеми 

дидактичних систем у вищій школі, можна сформулювати вимоги до 

теоретичних засад, на яких можна було б вибудувати теорію проектування 

дидактичних систем. 

2. Вимоги до створення теорії проектування дидактичних систем 

виокремимо на основі аналізу вітчизняних методологічних досліджень. До 

поняття «педагогічна теорія» дослідники, як правило, ставляться досить 

обережно і шанобливо, адже «до класу теорій звичайно прийнято відносити 

тільки фундаментальні системи знань» [Цит. за: 12, с. 9]. 

Вживання щодо дидактики популярного визначення «теорія навчання» є 

не зовсім точним, адже дидактика є окремою наукою, в якій представлені 

різноманітні теорії. «Теорія» є системою принципів, законів, категорій, понять, 

концепцій, яка описує освіту, закономірності її розвитку і шляхи підвищення 

ефективності. Оскільки педагогіка є галуззю знань, комплексом наук, а 

дидактика – наукою, слід вживати поняття «дидактична теорія», а не 

«педагогічна теорія», «дидактична система», а не «педагогічна система» тощо. 

Для виникнення теорії проектування дидактичних систем потрібен був 

певний рівень розвитку самої дидактики вищої школи. Вітчизняною наукою 

необхідний рівень науки вже досягнутий, становленню теорії можуть завадити 

хіба-що недостатність фактичного матеріалу і нечіткість визначення об’єкта 

теорії. Серед авторитетних розробок проблеми створення дидактичних теорій 

досить обґрунтованими є: методологічні принципи побудови педагогічної 
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теорії (В.І. Загвязинський), методологія педагогіки, теорії і педагогічної логіки 

(В. Гмурман), застосування індукції, дедукції і висунення гіпотези у побудові 

педагогічної теорії (Д. Вількеєв), науковий статус і прогностична функція 

педагогічної теорії (Б. Гершунський), функцій теорії у побудові логіки 

педагогічних досліджень (І. Лернер), взаємозв’язок педагогічної теорії і фактів 

(A. Сохор) та ін. 

Складність для створення теорії з’являється у зв’язку з неоднозначністю 

уявлень про науковий статус і функції дидактичної теорії, навіть 

неузгодженістю окремих положень з основними позиціями методологічного, 

філософського плану. Дидактика за своєю суттю є плюралістичною наукою, 

допускаються різні засади для побудови конкретної теорії. У цьому, 

безумовно, є свої позитивні сторони. Наприклад, це дає змогу вивчати об’єкт 

дидактичного дослідження з різних сторін. Однак у цьому є і щось негативне, 

що, зокрема, обумовлюється суперечливістю основ побудови кожної такої 

теорії. Іноді це веде до суперечливих теоретичних висновків, необґрунтованих 

і некоректних дискусій, оскільки автори, які відстоюють різні позиції, 

базуються на різних засадах. Тому слід уникати цих недоліків в обгрунтуванні 

теорії проектування дидактичних систем.  

Теорія, крім традиційних функцій (конструктивної і пояснювальної), має 

більше орієнтуватися на реалізацію проективної (прогностичної) функції. 

Б. Гершунський дав досить глибоку інтерпретацію функцій теорії, її статусу в 

загальній системі педагогічних знань. Реалізовані педагогічною теорією 

функції істотно залежать від того, на якому етапі науково-педагогічного 

пізнання ця теорія використовується. Керуючись відомою схемою процесу 

пізнання, Б. Гершунський [16] виділив три основних етапи становлення 

педагогічної теорії. На першому – педагогіка, як і багато інших наук, 

формується переважно емпірично-індуктивним шляхом через спостереження, 

систематизацію й опис фактів. На другому – на основі пояснення фактів і їх 

осмислення формулюються закони, висуваються гіпотези і теоретичні 

концепції. На третьому – здійснюється активне перетворення педагогічної 
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практики в заздалегідь передбаченому, прогностично обґрунтованому 

напряму. При цьому активно використовуються сформульовані закони і 

висунуті гіпотези і концепції. 

Дослідження наукового статусу педагогічної теорії, як, утім, і будь-якої 

іншої теорії, передбачає розгляд її в морфологічному, структурному, 

функціональному і генетичному аспектах. Деякі з таких аспектів педагогічної 

теорії були досліджені Б. Гершунским і проаналізовані на прикладі теорії 

оптимізації навчально-виховного процесу Ю. Бабанського. Наприклад, 

характеризуючи склад і структуру педагогічної теорії, Б. Гершунський 

особливу увагу звертає на категоріальний «каркас» теорії. При цьому 

педагогічні категорії, на його думку, мають ряд особливостей, що дозволяє 

серед понять виділити ті, котрі можуть бути категоріями. 

Розвиваючи теорію проектування дидактичних систем, слід зважати на 

усталені у дидактиці головні позитивні якості теорії, а саме: у гносеологічному 

розумінні вона має бути ідеальною моделлю певного класу явищ; виходячи з 

єдиних (досить загальних) законів, принципів, вона пояснює сутність певного 

класу явищ; на основі пояснення передбачає хід подій, наслідки тих чи інших 

явищ даного класу; дає можливість на практиці перевірити істинність 

пояснень, що даються нею, і установити міру явищ, єдність їх якісних і 

кількісних ознак, що неминуче пов’язано з формалізацією; описує явища 

даного класу досить специфічною мовою, «субмовою» даної галузі знань; 

указує межі тієї галузі, де вона правильна, а також причини існування таких 

меж; відіграє незамінну роль методу наукового пізнання, пов’язуючи істотні 

ознаки даного класу явищ з іншими; є «цілісною», не містить внутрішніх 

логічних протиріч; є системою доказових міркувань; спирається на певну 

систему методів пізнання; рано чи пізно знаходить практичне застосування. 

Однак, «цілісність», відсутність внутрішніх логічних протиріч гальмує 

розвиток теорії. Звичайно, крім внутрішніх протиріч (наприклад, між законами 

відповідної теорії, що свідчить про її кризу), можуть існувати протиріччя між 

теорією і дослідними даними, між теорією і загальнотеоретичними 
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принципами, а також протиріччя між теоріями. 

Дидактична теорія також має межі застосування, що неминуче означає її 

однобічність. К. Ушинський цілком справедливо зауважував: «Теорія може 

бути однобічною, і ця однобічність її навіть буває дуже корисна, висвітлюючи 

особливо ту сторону предмета, яку інші залишали в тіні; але практика має бути 

по можливості всебічною» [82, с. 41]. 

Дидактична теорія є індуктивною, тому висновки обов’язково мають 

проходити експериментальну перевірку. Однак і експериментальне 

підтвердження теоретичних висновків не є достатнім підтвердженням її 

істинності. Для цього слід провести кількаразову експериментальну їх 

перевірку, вивчити педагогічну практику з метою пошуку фактів, що 

підтверджують висновки, отримані теоретичним шляхом. Але навіть і в цьому 

випадку не можна гарантувати, що відповідні положення правильні, адже вони 

можуть легко спростовуватися зі зміною зовнішніх умов, які впливають на 

навчальний процес. 

Для розвитку педагогічної теорії недостатньо одних лише фактів, теорія 

не може бути виведена безпосередньо з фактів. Для цього необхідно 

дотримуватися теоретичних принципів, методологічних посилань, ідей, які так 

само індуктивно, з досвіду не виводяться, а є продуктом мислення, 

заснованого на досвіді.  

На відміну від дедуктивних наук, у дидактиці відсутні правила логічного 

висновку. Дослідники вказують, що центральна ідея дидактичної теорії не 

обов’язково має бути зовсім новою чи привнесеною з іншої галузі наукового 

знання [Див: 12, с. 13]. Наприклад, хоча дискретність процесу засвоєння, і 

необхідність зворотного зв’язку у навчанні давно були відомі педагогіці 

(правда під іншими назвами), але саме вони лягли в основу теорії 

програмованого навчання. 

Для побудови теорії проектування дидактичних систем слід 

скористатися як традиційною методологією, основу якої становлять п’ять 

основних методів (аналіз, синтез, індукція, дедукція і редукція), так і 
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специфічними для педагогічних теорій методами (метод наукового пізнання й 

експериментального дослідження). Наявність експериментального 

підтвердження висновків є необхідною умовою для побудови дидактичної 

теорії, що у принципі є своєрідним симбіозом емпіричних і теоретичних 

висновків. 

В основі побудови дидактичної теорії має бути поєднання формальної і 

неформальної логіки. Перша представлена спробами моделювання, що 

характерно, зокрема, для системного підходу, а друга виявляється в оцінках 

експертів. Математико-статистичне обґрунтування експертних висновків 

також навряд чи є коректним, якщо вибірка не репрезентативна. Висновки 

характеризують вплив експериментальної дидактичної системи на 

результативність навчання (наприклад, рівень професіоналізму студентів, 

здоров’я учасників навчального процесу). Але такі висновки не можуть 

характеризувати таку ж результативність для кожного учасника навчальної 

діяльності, вплив експериментальної дидактичної системи саме на нього.  

Необхідне співіснування різних теорій (теоретичних побудов), але в 

результаті самоорганізації «виживе» лише та, яка відповідає реальній 

дійсності, і поступово «відімре» та, яка їй не відповідає.  

Перевагами теорії проектування дидактичних систем є використання 

різних методологічних засад, які покладені в основу її побудови – поєднання 

системного і синергетичного підходів, а також технологічний, діяльнісний, 

ергономічний, середовищний (сетинговий), особистісний та інші підходи. 

3. Три головні запитання дидактичної теорії, на які вона має дати 

відповіді: що вчити? (зміст освіти), як вчити і як перевірити? (технології 

навчання, контролю і корекції), хто має вчити? (вимоги до навчальних закладів 

і викладачів). Дидактична система, крім вказаних компонентів (змістового та 

технологічного) містить ще цільовий (для чого вчитися? – мета навчання) 

компонент, і має бути адекватною меті освіти та професійно важливим 

якостям фахівців. 

Зміст дидактичної теорії визначають такі підходи. 
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По-перше, що вчити? Дидактична система має розглядатися у світовому 

контексті, оскільки процеси глобалізації вимагають впровадження в освіту 

загальнолюдських цінностей, світових етичних та економічних стандартів 

підприємницької діяльності. Дедалі більшого значення у програмах мають 

набувати питання стратегічного менеджменту, розвитку організації та 

управління людськими ресурсами, а також оволодіння лідерськими навичками, 

навичками комунікації, презентації, самоменеджменту та іншими з розряду, 

так званих soft skills. 

По-друге, як вчити? Слід усвідомити важливість технологій 

дослідницького навчання, консультаційної діяльності професорсько-

викладацького складу, необхідність впровадження результатів науково-

дослідницької роботи до навчального процесу. Дидактична система 

неможлива без тісного зв’язку із практикою бізнесу та без впровадження в 

навчальний процес сучасних інформаційних технологій. 

По-третє, хто має вчити? Зміст освіти, як вказується у документах 

Болонського процесу, треба розглядати як логічно побудовану послідовність 

курсів, після вивчення яких студенти отримають офіційний ступінь бакалавра 

або магістра. Слід чітко структурувати навчальні заклади, які мають право на 

надання освітніх послуг і присвоєння вказаних ступенів.  

Навчальні заклади ІІ-ІІІ рівнів державної акредитації, які мають добру 

репутацію на ринку освітянських послуг України, мають складати середню 

ланку системи підготовки фахівців. Після вивчення навчальних програм таких 

закладів студенти мають змогу отримати офіційний ступінь бакалавра. 

Міжнародний досвід свідчить, що фахівці з освітою рівня бакалаврату можуть 

ефективно працювати на низових управлінських ланках та в адміністративних 

структурах. Щоправда, в багатьох країнах Європи на замовлення ділових кіл 

уже в перші два роки навчання у бакалавраті дається необхідний мінімум 

знань з обліку, маркетингу, фінансів тощо. Частково ці знання отримуються і 

під час стажувань та практики на підприємствах, що сприяє майбутньому 

працевлаштуванню студентів і кращому розумінню ними реалій бізнесу. 
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Найвищий ступінь фахової підготовки – магістр – повинні мати право 

надавати лише навчальні заклади IV рівня акредитації, які мають достатній 

науково-дослідний та навчально-методичний потенціал, солідну матеріальну 

базу, тобто навчальні заклади, які є загальновизнаними центрами освіти в 

Україні. Серед передумов входження вищої освіти України до Болонського 

процесу вважається запровадження у систему вищої освіти Європейської 

кредитно-трансферної системи (ECTS) та запровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV 

рівнів акредитації. 

4. Стан розроблення теорії дидактичних систем у вітчизняній науці 

У педагогічній літературі існують дослідження чотирьох можливих 

об’єктів проектування: педагогічної (дидактичної) системи, системи 

управління освітою, системи методичного забезпечення, проекту освітнього 

процесу. Як відмічає О. Лігоцький [41], проектування освітніх систем 

становить багатостадійний динамічний процес, мета якого полягає у створенні 

й реалізації оптимальних освітніх систем, які б найефективніше забезпечували 

запити зовнішнього середовища щодо якісної підготовки фахівців необхідної 

кваліфікації з мінімальними затратами необхідних ресурсів. 

Хоча теорія дидактичних систем перебуває у стані становлення, у 

вітчизняній науці вже накопичений певний досвід побудови дидактичних 

систем, аналізу ефективних її моделей. Відмітимо, що ефективність 

проектування залежить від вихідних теорій і гіпотез, які вказують на межі 

допустимих спрощень моделі. Як же розв’язати проблему її адекватності? 

Цьому аспектові всі дослідники, які використовують моделювання, надають 

особливого значення.  

На цей рахунок існує важливе методологічне положення, дві знамениті 

теореми австрійського логіка К. Геделя про неповноту і несуперечність 

формальних систем. Перша стверджує, що в логіко-математичних системах 

принципово неможливо формалізувати всю змістовну частину, тобто будь-яка 

система аксіом є неповною. У другій говориться про неможливість довести 
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несуперечність формальної системи її засобами. Теореми Геделя одержали і 

загальнонаукову інтерпретацію, відповідно до якої для дедуктивної побудови 

моделі, що точно описує «поведінку» будь-якої системи, не існує повного і 

кінцевого набору даних про неї.  

Як бачимо, складно змоделювати навчання чи мотивацію поведінки 

людини, оскільки вона, напевно, найбільш складний об’єкт дослідження. Чи не 

криється в теорії проектування дидактичних систем гносеологічна помилка? 

Хоча невизначеність буде велика, але іншого виходу немає. Коли опис явища 

(викладання і навчання) відбувається лише на художньо-емоційному рівні, це 

вже не є наука. 

Для опису ефективності проектування з використанням моделей 

застосовується спеціальне поняття дидактична валідність, яке близьке до 

понять вірогідність, адекватність, але, на відміну від них, обґрунтовується 

комплексно: концептуально і кількісно на основі критеріїв, адже 

моделюються, як правило, багатофакторні явища.  

Отже, жодна модель дидактичної системи, навіть дуже складна, не може 

дати повного уявлення про неї і точно передбачити її розвиток, описати 

траєкторію руху в якомусь власному просторі. Фактично вчені, проектуючи 

модель, балансують на грані її повноти і валідності. Певна перспектива 

вбачається у побудові комплексу моделей, що описують різні фактори 

розвитку дидактичної системи. Тому важливо, щоб це був саме комплекс, а не 

довільний набір моделей, який веде до еклектики, довільності і хаосу. У 

проектуванні цілісного комплексу моделей і виявляється професіоналізм 

дослідника. Одним з перших до проблеми дидактичних систем звернувся 

С. Архангельський [2]. Він визначає дидактичну систему як «множину 

взаємопов’язаних компонентів, які складають дещо ціле у своїй будові та 

функціонуванні». Слід мати на увазі, що C. Архангельський не вживає поняття 

«дидактична система», а «навчальний процес», розуміючи при цьому стан і 

процес навчання. Структура дидактичної системи C. Архангельського 

показана на рисунку 1.  
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Рис. 1. Навчальний процес (дидактична система) 

в концепції С. Архангельського 

 

У самій системі є складові, які не впливають на її функціонування, зате 

відсутні такі важливі елементи, як «мета» (визначальний елемент дидактичної 

системи) і «результат» (він замінюється елементом «продукт»). Але ж для 

ефективного функціонування дидактичної системи обов’язково слід постійно 

звіряти з «метою» «результат». 

Але, по-перше, точно оцінити стан дидактичної системи найкраще 

можна за відповідністю «результату» поставленій «меті»; по-друге, 

дидактичну систему неможливо охарактеризувати без аналізу її взаємодії з 

середовищем, адже вона залежить від суспільства, його рівня розвитку; по-

третє, оцінювати дидактичну систему слід згідно з кількісними та якісними 

показниками взаємозв’язку із суспільством, з середовищем, тобто згідно з її 

функціональною рівновагою. Нелогічним виглядає в указаній системі штучне 

відокремлення засобів, форм і методів навчання, адже це складові технології 

навчання і становлять гармонійну єдність. 

Перевагами дидактичної системи С. Архангельського є виділення: 

принципів надійності системи (слабкої ланки, порушення рівноваги Ле-

Шательє, недостатньої інформації, достатніх підстав); системотворчих 

факторів (теми і завдань цілеспрямування; програмування або прогнозування 

результату, вибору методів досягнення оптимального результату). 

Не зовсім вдалим є підхід до розгляду педагогічних (дидактичних) 

систем В. Беспалька [6], який вважає педагогічною системою будь-який 

процес, що проходить у певних умовах, і їм тотожний. Системи, в яких 
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відбуваються педагогічні процеси, визначаються як педагогічні системи, які 

володіють наявними елементами чи об’єктами та їх взаємозв’язками чи 

структурами і функціями. Серед них – школа, вищий навчальний заклад, 

коледж, у складі яких виділяються адміністративна, господарча та інші 

підсистеми. Але ведучим елементом у них є педагогічна система, яка має свою 

структуру (на наш погляд, дуже недосконалу). У ній невиправдано виділяється 

компонент «дидактичні процеси», адже вони не можуть бути самостійним 

елементом, а формою взаємодії структурних елементів. Також відсутня пряма 

взаємодія елементів системи, тому не можна розглядати цю структуру як 

систему, а лише як комплекс елементів. У межах педагогічної системи 

В. Беспалько не переконливо виділяє дидактичні системи, що є, по суті, 

підміною понять. Суттєвим недоліком є показ дидактичної системи як 

закритої, яка суперечить суті побудови і функціонування соціальних систем, в 

тому числі і дидактичних систем. 

Класифікація дидактичних систем, запропонована В. Беспальком, також 

не витримує критики, оскільки вказані ним способи управління навчальною 

діяльністю не можна назвати системами. Звичайно, це викликано тим, що 

В. Беспалько розглядає систему як процес, що є помилковим з точки зору 

філософії, яка передбачає в системі наявність структурних компонентів і їх 

взаємодію (процес). 

Заслуговує на уважний аналіз і концепція дидактичної системи Ю. 

Бабанського [4]. Ю. Бабанський спирався на філософське визначення системи, 

розуміючи під системою певну спільність елементів, які функціонують за 

внутрішніми, властивими тільки їй законами. Головним принципом системи є 

принцип цілісності, а ціле – «об’єкт, створений шляхом взаємозв’язку його 

частин з притаманними якісно новими властивостями» [4, с. 37]. Автор 

розумів систему не як суму елементів, а як інтегровану якість, яка виникла в 

результаті поєднання окремих складових. Ю. Бабанський вважав, що 

навчальний процес слід розглядати двояко: з точки зору складових системи, в 

якій функціонує процес, і складових самого процесу. Цей двоякий процес 
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показано на рисунках 2, 3. 

 

Рис. 2. Складові системи навчання (за Ю. Бабанським) 

 

 

Рис. 3. Складові процесу навчання (за Ю. Бабанським) 

 

Однак у цілісній системі Ю. Бабанський цілісність розглядав як «ідею». 

У філософії цілісність розглядається як принцип існування системи на вищому 

етапі розвитку, а сама система є дещо більше, ніж сума чи комплекс елементів. 

Тому слід розглядати і вживати системний, а не комплексний підхід в аналізі 

педагогічних явищ, оскільки комплекс елементів не може утворювати 

абсолютно нові якості, які притаманні лише системі. 

Т. Ільїна визначала систему як «виділену на основі певних ознак 

упорядковану множину взаємопов’язаних елементів, об’єднаних загальною 

метою функціонування та єдністю управління і виступаючих у взаємодії із 

середовищем як цілісна єдність» [24, с. 16]. У цьому дещо громіздкому (за 

висловом самого автора) визначенні системи містяться всі (або майже всі) 

характерні ознаки системи: її структура, функціонування, взаємодія з 

середовищем і цілісність системи. 

Однак слід відзначити, що в цій концепції відсутнє центральне поняття 

системного підходу до дослідження педагогічних явищ – «дидактична 

система». Крім того, не враховуються елементи, притаманні тільки 

дидактичним системам. Т. Ільїна не включає це поняття до своєї концепції. 

«Навчальний процес – це складна система взаємовідношень та зв’язків 
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викладача зі студентом через систему засобів, методів і організаційних форм 

навчання. У свою чергу ці засоби відіграють роль зв’язків, створених між 

викладачем та навчальним матеріалом як основу цієї системи знань, умінь і 

навичок – якими повинні оволодіти студенти в навчанні» [24, с. 16]. Отже, в 

межах цієї концепції дидактичною системою є навчальний процес, засоби, 

методи та організаційні форми навчання, що, як відомо, не так. 

Графічно-дидактична система Т. Ільїної наведена на рисунку 4. 

Фактично – це комплекс елементів, який не можна вважати дидактичною 

системою, бо наявна відсутність багатьох важливих елементів, зокрема, мети й 

результату. Інколи поняття «елемент системи» підміняється неадекватним 

поняттям «частина системи». 

 

 

Рис. 4. Дидактична система (за Т. Ільїною) 

 

Теорія педагогічної системи Н. Кузьміної [33] була найдосконалішою на 

той період розвитку педагогічної науки хоча б тому, що вперше запроваджене 

до вжитку поняття «педагогічна система», яке визначало її як «множину 

взаємозв’язаних структурних та функціональних компонентів, 

підпорядкованих меті виховання, освіти та навчання підростаючого покоління 

і дорослих людей» [Цит. за: 11, с. 12]. Згідно з наведеним визначенням, 

педагогічну систему варто розглядати як сукупність взаємозалежних 

елементів, засобів навчання, методів і процесів. Закономірно, що ефективність 

процесу спеціального педагогічного впливу на студента з метою його 

особистісного і професійного розвитку буде зростати зі створенням 

комфортних умов для всіх учасників даного процесу. Н. Кузьміній також 

належить першість у розробці моделі педагогічної системи з чіткою 
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структурою та функціональними взаємодіями (рис. 5).  

 

Рис. 5. Педагогічна система (за Н. Кузьміною) 

 

Структурні компоненти педагогічної системи є базовими елементами, 

притаманними тільки їй: мета як початкова точка утворення педагогічної 

системи; навчальна інформація, адже умовою існування є функціонування 

інформаційного потоку; засоби педагогічної комунікації, за допомогою яких 

організується діяльність учнів (студентів) щодо засвоєння навчальної 

інформації залежно від мети педагогічної системи; учні (студенти) – 

контингент, для якого і утворюється педагогічна система; педагоги (учителі, 

викладачі), які володіють знаннями та організують навчальну діяльність, і саме 

від них залежить результативність системи. Така інваріантна модель 

притаманна і дидактичній системі з ієрархічним підпорядкуванням (коли 

система нижчого порядку підпорядкована системі більш вищого порядку), 

взаємозв’язком із середовищем та перебудовою діяльності згідно з вимогами 

середовища. 

Н. Кузьміна виділяє функціональні компоненти (зв’язки між 

структурними компонентами): гностичний, який містить знання навчального 

матеріалу, уміння та навички їх добувати з інформаційних джерел; 
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проективний – перспективного планування завдань та засобів їх розв’язання; 

конструктивний – композиційну побудову інформації; комунікативний – дії 

щодо встановлення взаємин учасників процесу навчання; організаційний – 

реалізує навчання за допомогою спеціальної організації [32]. 

Як бачимо, педагогічна система Н. Кузьміної має «перевернутий» 

вигляд, тобто в центрі системи знаходиться викладач (учитель), а все інше 

«крутиться» навколо нього. Але в сучасних умовах навчальний процес 

потребує не лише «суб’єкт-суб’єктних» взаємин, а й особистісно-центрованого 

навчання. 

Схожою з Н. Кузьміною є структура педагогічної системи Л. Вікторової 

[15], яка відрізняється лише тим, що вводяться нові структурні елементи – 

корекція або «регулятивний» функціональний компонент і «середовище». 

Хоча дослідниця не уточнює, яке це «середовище» – дидактичне, культурне, 

соціальне, економічне чи якесь інше. Звичайно, функціонування дидактичної 

системи відбувається у тісному зв’язку з середовищем, але й у самій системі 

має бути як окремий елемент – «дидактичні умови» або «дидактичне 

середовище». У цілому, позитивом системи Л. Вікторової є наголос на 

результаті навчання і виховання як кінцевому продукті функціонування 

системи, як важливому елементі педагогічної системи. 

Звернемо увагу і на концепцію педагогічного процесу (рис. 6) як 

системи, запропонованої І. Підласим [46, с. 301, 302]. Правда, він не вживає 

терміну «дидактична система», а вважає, що «система педагогічного процесу 

не зводиться до однієї із своїх підсистем, якими б великими та самостійними 

вони не були. Педагогічний процес є головним, адже він поєднує всі системи. 

У ньому в єдине злиті процеси виховання, навчання разом з усіма умовами, 

формами та методами їх проходження». 
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 Педагогічний процес 

 Процес формування 

 Процес розвитку 

 Процес виховання 

 Процес навчання 

 

 

 

 

Рис. 6. Педагогічний процес як система (за І. Підласим) 

І. Підласий відзначає, що «компонентами системи, в якій відбувається 

педагогічний процес, є викладачі, учні, умови виховання. Сам педагогічний 

процес характеризує цілі, завдання, зміст, форми і методи взаємодії 

вихователів і учнів та досягнуті результати. Це і є системотворчі компоненти – 

цільовий, змістовий, діяльнісний та результуючий». Позитивами його 

концепції є наявність багатофакторних функціональних зв’язків між 

компонентами системи. Цілісність, спільність та єдність – головні 

характеристики педагогічного процесу, що свідчить про підпорядкованість 

всіх компонентів та процесів одній меті. 

Як вважають В. Оконь і І. Підласий [46], дидактичну систему складає 

сукупність елементів, які утворюють єдину цільну структуру, що спрямована 

на досягнення мети навчання. Тому рекомендується характеризувати мету, 

зміст освіти, дидактичні процеси, методи, засоби, форми навчання та її 

принципи. І. Підласий також виділив три види дидактичних концепцій: 

традиційну, педоцентричну і сучасну систему дидактики. Поділ концепцій на 

три групи зроблено автором на основі того, як розуміється процес навчання – 

об’єкт і предмет дидактики. Домінуюча роль викладання, діяльність викладача 

характерна для традиційної системи навчання. До неї можна віднести 

дидактичні концепції Я. Коменського, Й. Песталоцці, Й. Гербарта, німецької 

класичної гімназії. Якщо головним є діяльність студента (дитини) – його 

навчання, то така система є педоцентричною. Такий підхід лежить в основі 

системи Д. Дьюї. У сучасній дидактичній системі викладання і учіння є 
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складовими процесу навчання, а дидактичне відношення викладання і учіння в 

структурі цього процесу є предметом дидактики. Автор українського 

навчального посібника «Педагогіка» В. Ягупов до сучасних дидактичних 

концепцій відносить теорію поетапного формування розумових дій, 

програмоване, проблемне, виховальне, розвиткове, особистісно орієнтоване і 

особистісно розвиткове навчання, педагогіку співробітництва, гуманістичну 

педагогіку. 

Український дослідник В. Володько запропонував власну концепцію 

педагогічної системи, визначаючи її як упорядковану множину 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених цілісних структурних та 

функціональних компонентів, що становить єдине ціле в своїй структурі, 

поєднаних спільними цілями, мотивами і завданнями, спрямованими на 

виховання та навчання особистості. Всі елементи підпорядковані «меті» і 

«мотиву» навчання як головному системотворчому елементу. Автор вважав, 

що від рівня їх розвитку залежить не тільки рівень розвитку всіх компонентів 

системи, а й необхідність включення того чи іншого елементу в педагогічну 

систему. 

Інший підхід до визначення «дидактичної системи» запропонував 

В. Андрєєв. «Дидактична система» – складна система процесу і результатів 

навчання. Її центральними елементами є викладання (діяльність викладача) і 

навчання (навчальна діяльність студентів). Викладання – педагогічна 

діяльність викладача щодо організації навчальної діяльності студентів. 

Навчання, або навчальна діяльність студентів, – цілеспрямована, організована 

викладачем за допомогою дидактичних і технічних засобів прямого або 

непрямого управління діяльністю студента за допомогою певного класу 

навчальних завдань (виконання вправ і завдань), у результаті якої студент 

опановує знаннями, уміннями, розвиває свої особисті якості. В. Андрєєв 

виділяє компоненти дидактичної системи, які подані на рисунку 7.  

Дидактична система може працювати в двох принципово різних 

режимах: у режимі функціонування й у режимі розвитку і творчого 
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саморозвитку. У першому режимі компонентний склад і зв’язки між 

елементами дидактичної системи працюють у стійкому режимі і навіть, 

можливо, у консервативному варіанті. У режимі розвитку і саморозвитку 

відбувається відновлення.  

 

Рис. 7. Дидактична система (за В. Андрєєвим) 

 

Інноваційні процеси йдуть як в окремих компонентах, так і у всій системі в цілому. Цікаво, 

що при цьому творча ініціатива може виходити як від викладача, так і від 

студентів. В. Андрєєв стверджує, що процес творчого саморозвитку 

реалізується через такі процедури «самості»: самовизначення, самопізнання, 

самоврядування, самовдосконалення і творчу самореалізацію. Усі ці або 

окремо взяті процедури «самості» забезпечують перехід дидактичної системи з 

режиму функціонування в режим творчого саморозвитку. 

До моделі педагогічної системи Г. Александров (рис. 8) вводить 

функцію F – якість системи, яка стосовно дидактичних систем може 

розглядатися як розвиток професійних, розумових і моральних якостей 

студента, фактор Х – якість усіх підсистем діалектично складно взаємодіяти 

одна з одною, і системотворчий фактор G. Роль останнього значно зростає. 

Якщо, зокрема, звернутися до тих галузей психологічного знання, які особливо 

значимі для педагогіки, то ця думка одержує повне своє підтвердження. Так, в 

галузі міжособистісних відносин в умовах формування колективу таким 
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фактором стає діяльність опосередкування (А. Петровський); у психології 

переживань (Ф. Василюк) – взаємодія особистості з навколишнім світом; у 

явищах антиципації, що відбуваються при прийнятті рішень, – взаємодія 

когнітивної й регулятивної функцій психіки. 

 

Рис. 8. Дидактична система (за Г. Александровим) 

 

Генезис дидактичної системи вивчався українським дослідником 

П. Стефаненком [56], який запропонував педагогам керуватися методами 

системного підходу, заснованими на результатах досліджень у сфері теорії 

управління. Цей підхід, на думку автора, дає можливість моделювати процес 

розвитку дидактичної системи на якісному рівні, і відповідно виявити важливі 

закономірності її поведінки. Компоненти дидактичної системи у моделі 

П. Стефаненка подані на рисунку 9 [56, с. 26]. 

 

 

Рис. 9. Компоненти дидактичної системи (за П. Стефаненком) 
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культура, домінуючий метод пізнання навколишнього світу, техніка і 

технологія), стратегічні (стратегічні принципи та засоби передачі змісту, які у 

сукупності є необхідною і достатньою ознакою для становлення системи) та 

операційні компоненти (операційні принципи, зміст, методи та форми 

організації навчання, способи контролю і корекції), які є характеристиками 

структури дидактичної системи і саме їх реакція на вплив зовнішніх чинників 

визначає зміни, що мають місце в процесі навчання. 

На практиці здебільшого проектують зміст освіти і навчальну діяльність. 

У вузькому предметному розумінні будують наукові моделі як апарат для 

викладання конкретних навчальних дисциплін, наприклад, за модульно-

рейтинговою чи кредитно-модульною системами. Коли студенти будують 

різні моделі досліджуваних явищ, моделювання виконує роль навчального 

засобу і способу узагальнення навчального матеріалу, а також уявлення його в 

згорнутому вигляді. Досить широко застосовується моделювання навчального 

матеріалу для його логічного упорядкування, побудови семантичних схем, 

подання навчальної інформації в наочній формі за допомогою мнемонічних 

правил (так звані опорні сигнали розраховані на образні асоціації).  

Можна виділити такі моделі: 1) модель навчання – педагогічна техніка, 

система методів і організаційних форм навчання; 2) навчальна модель, яка має 

свої різновиди: семіотична навчальна модель містить систему завдань, що 

передбачають роботу з текстом як семіотичною системою і цілеспрямовану 

переробку знакової інформації; імітаційні навчальні моделі передбачають 

вихід студента за рамки власне текстів шляхом співвіднесення інформації у 

них із ситуаціями майбутньої професійної діяльності; соціальні навчальні 

моделі задають додаткову динаміку в колективних формах роботи учасників 

освітнього процесу; 3) дидактична модель – логічно послідовна система 

відповідних елементів, що включають мету освіти, її зміст, проектування 

технологій навчання і технологій управління навчальним процесом, 

навчальних планів і програм. 

Аналіз педагогічної літератури показав, що забезпечення навчально-
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виховного процесу стає ефективним інструментом управління підготовкою 

кадрів, якщо воно є системним. Охоплення усіх сторін і опосередкування 

процесів навчання і виховання є умовою неухильного удосконалення ходу 

підготовки фахівців з вищою освітою. Тому доцільно в моделі структури 

дидактичної системи відобразити всі її елементи з метою кращого 

проектування. 

Структурна модель дидактичної системи у нашому варіанті набула 

універсальної «природовідповідної» форми – «яйця» (рис. 10), в якому 

дидактична система отримала цілісність і відносну незалежність 

(самостійність). Тим більше, в українського народу «яйце» символізує – 

витоки життя, тайну, першопричину. Навіть душа людини, згідно з народними 

віруваннями, має таку форму. «Зародком» у «яйці» є студент, який повинен, як 

образно відмічав відомий український письменник і журналіст Віталій 

Коротич, сам «проклюнутися із яйця». 

Всі інші складові дидактичної системи виконують роль допоміжного 

«матеріалу» для росту й становлення майбутнього фахівця (зміст навчання, 

його принципи та умови, середовище), у тому числі й викладач. «Жовтком», як 

найціннішим «будівельним» матеріалом для цього процесу, ядром системи 

виявилися технології навчання, які в сучасних умовах справді починають 

відігравати вирішальну роль у професійній підготовці майбутнього фахівця. 

Відповідно до вимоги системотворчого фактора, дидактичні системи у 

вищій школі здобувають ядерно-сферичну будову як найбільш упорядковану, 

де ядро системи є головним елементом, тому що виконує посередницьку 

функцію у всіх взаємодіях. У силу зазначеної функції ядро відображає всю 

систему в цілому, містить у собі її основну інформацію і є її генетичним 

носієм. Таким чином, у професійно-орієнтованій дидактичній системі у вищій 

школі функції ядра виконують технології навчання. 

Функціонування і розвиток дидактичної системи у вищій школі, як і 

будь-яких систем, які самоорганізуються, відбувається в автоколивальному 

режимі. Сутність такого режиму, заснованого на зворотному зв’язку, полягає в 
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самозбереженні системи за рахунок руху енергії, речовини й інформації як до 

ядра системи, так і від нього до його середовища, тобто до інших елементів. За 

умови розвитку рух дидактичної системи у вищій школі до ядра означає 

істотну її перебудову. Після цього відбувається рух системи від ядра і, 

відповідно, перетворення іншої частини системи. Таким чином, система 

поліпшує свою організацію згідно з вимогами системотворчого фактору. 

Так, сьогодні великого значення в плані забезпечення євроінтеграційних 

процесів у вищій школі України набуває запровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Структурна схема дидактичної системи (за В. Стрельніковим) 

Важливість сприятливого освітнього середовища (позначеного на схемі 

знаком «+») для функціонування дидактичної системи і розвитку майбутнього 

фахівця також є очевидною, тому в цій схемі йому можна визначити роль 

«квочки». Несприятливе середовище (знак «–») назвемо «сапресором 

динаміки» (Л. Рон Хаббарт). Кінцевий результат навчання виведений нами за 

межі дидактичної системи, хоча проміжні результати (реалізація мети 
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викладача і студента) є її складовими.  

Розгляд структури дидактичної системи в єдності її компонентів і 

взаємозв’язків дозволив установити, що для визначення оптимальних 

характеристик системи на сучасному етапі розвитку суспільства її необхідно 

аналізувати у двох аспектах: структурному, в якому професійно-орієнтоване 

навчання розглядається як сукупність взаємозалежних елементів із заданими 

характеристиками, та соціальному, в якому розглядаються вимоги соціуму до 

дидактичної системи, у тому числі й пов’язані з запровадженням кредитно-

модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах III-IV рівнів акредитації та Європейської кредитно-трансферної 

системи (ECTS), чого вимагає входження вищої освіти України до 

Болонського процесу. 

Оскільки наукою доведено, що першим було «яйце», а не «курка», то, 

можливо, знайдений нами образ та «природовідповідний» механізм 

допоможуть краще працювати нашим «інкубаторам», вищим навчальним 

закладам, які при всьому бажанні не зможуть підготувати випускника до всіх 

складностей професійного життя, але дати найкращі «стартові можливості» 

вони зобов’язані. 

Слід вказати на взаємодію дидактичної системи із середовищем, 

особливо із соціальним. Аналізуючи підхід В. Садовського [50], І. Блауберга, 

Б. Юдіна [9], можна виділити особливості дидактичної системи як органічної, 

цілеспрямованої, соціальної, самоорганізованої, динамічної, імовірнісної, 

відкритої. 

Є всі підстави віднести дидактичну систему до великих систем: 

неможливість повної формалізації об’єктів управління; мінливість структури й 

функціонування самого об’єкта управління; багатокритеріальність управління, 

нечітко задані самі критерії доцільності; наявність у системах людей, які 

мають свободу діяльності в рамках функціонування системи. 

Стосовно дидактичної системи системний аналіз дозволяє визначити 

особливо важливі для її ефективного функціонування підсистеми. На першому 
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місці тут перебуває підсистема «викладач – студент», потім різні інші 

підсистеми: «студент – зміст»; «студент – засоби»; «студент – студент»; 

«студент – мала група» тощо. 

У підсистемі «викладач – студент» нас особливо цікавлять такі фактори, 

як: 1) ступінь зв’язку студента з викладачем (від повної свободи вибору до 

жорсткої детермінації); 2) взаємодія біологічних (вроджених) обставин із 

соціальними (набутими) явищами й властивостями; 3) стиль спілкування 

викладача – директивний (авторитарний), колегіальний (демократичний), 

ліберально-демократичний, комбінований. 

Дослідивши стиль спілкування «викладач – студент», слід особливу 

увагу приділити таким факторам: а) урахуванню механізмів різних 

психологічних концепцій навчання (Л. Ітельсон, П. Гальперін, Н. Тализіна, 

В. Давидов, Ю. Самарін та ін.); б) діючій в цій підсистемі постановці мети; 

в) можливому використанню в цій взаємодії сукупності полярно протилежних 

понять щодо природи людини, запропонованих Л. Х’єллом і Д. Зіглером [85], 

зокрема таких: воля – детермінізм; раціональність – ірраціональність; холізм – 

елементалізм; конституціоналізм – інвайренменталізм; змінюваність – 

незмінюваність; проактивність – реактивність; суб’єктивність – об’єктивність; 

гомеостаз – гетеростаз; пізнаваність – непізнаваність. 

Всі підсистеми діалектично складно взаємодіють одна з одною (фактор 

Х). Системний аналіз орієнтує дослідника на вивчення можливих видів 

взаємодії підсистем, на виявлення найбільш сприятливих умов 

функціонування всієї системи. 

Так, у різних авторських системах діяльність, зв’язки й відношення між 

елементами системи набувають тієї чи іншої визначеної спрямованості, 

особливі форми й види. В. Васильєв, наприклад, вважав [11, с. 304], що якщо 

структура традиційної освіти зводилася до логічної схеми: предмет – викладач 

– студент, то в новій моделі освіти структура освітнього процесу стає іншою: 

студент – покликання – предмет – заняття – студент. Таким чином, 

систематизуючим фактором у новій структурі стає покликання особистості.  
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Основні переваги системного підходу в дидактиці полягають в тому, що, 

завдяки йому, з’являються нові проблеми, ініціюються нові напрями пошуків. 

Цим завершуємо загальну характеристику найважливішого елемента тезауруса 

– дидактичної системи. 

5. Висновки про можливість проектування дидактичних систем є 

такими: 1) інноваційний рух, який набирає силу із запровадженням ідей 

Болонського процесу, актуалізував проектувальну діяльність у всіх 

структурних ланках системи освіти України; 2) проектування дидактичних 

систем викладачем відіграє вирішальну роль у втіленні завдань реформування 

ВНЗ України; 3) важливо, щоб проектування дидактичних систем теоретично 

обґрунтовувалося, хоча зовсім не обов’язково кожного разу, конструюючи 

нові дидактичні системи, програми, підручники і навчальні матеріали, 

створювати і нову теорію – можлива опора на вже готове знання; однак, щоб 

створити життєвий проект дидактичної системи зі справжнім позитивним 

творчим професійно-орієнтованим потенціалом, здатним змінити до кращого 

стан справ на практиці, слід розглядати дидактику як головну, системотворчу 

базу для наукового обґрунтування проекту і вироблення критеріїв оцінки 

процедури проектування у ВНЗ; 4) прогнозована модель (проект) дидактичної 

системи будується на основі проведеного аналізу умов навчання, тому 

проектування немов передує власне процесові навчання, воно створює основу 

для ефективного його ходу; під час проектування акумулюється інформація, 

отримана в ході аналізу вже реалізованого навчального процесу (циклу 

навчання) і в цю основу вносяться відповідні зміни, – цим визначається місце 

проектувальної діяльності в складі педагогічної діяльності в цілому. 

Наступні теми й модулі будуть присвячені розвитку теорії дидактичних 

систем з урахуванням названих вимог до її проектування. 

Література: основна – 2, 3, 4, 11, 12, 13; додаткова – 2, 5, 6, 9, 16, 24, 32, 

33, 41, 50, 56, 59, 61, 73, 74, 82, 85. 
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Тема 1.4. Принципи проектування дидактичних систем (семінарське 

заняття). 

1. Загальні зауваги щодо вимог до принципів проектування дидактичних 

систем 

2. Загальні дидактичні принципи проектування дидактичних систем 

3. Принципи системного і синергетичного підходів 

4. Принципи технологічного підходу 

5. Принципи діяльнісного підходу 

6. Принципи ергономічного підходу 

7. Принципи особистісного підходу 

8. Висновки щодо можливих класифікацій принципів проектування 

дидактичних систем 

1. Загальні зауваги щодо вимог до принципів проектування дидактичних 

систем 

Актуальність проектування дидактичних систем на сучасних принципах 

викликана необхідністю впровадження у вищій школі України ідей 

Болонського процесу, які мають істотно змінити існуючу практику підготовки 

фахівців з вищою освітою. 

Загальновідомо, що для побудови теорії слід запропонувати постулати, 

на яких вона будуватиметься. Роль постулатів, принципів у дидактиці вищої 

школи виконують загальні філософські положення та теоретичні знання з 

інших галузей. Саме загальні філософські положення прояснюють свідомість 

педагога, насичують її цілісним, системним баченням практики, позбавляють її 

вузькості, однобічності, примітивної прямолінійності, спроб все спрощувати. 

У свою чергу, принципи проектування дидактичних систем мають спиратися, 

насамперед, на методологічний арсенал власне дидактики.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, 

засвідчує існування трьох типів методологічних засобів: 1) методологічні 

засоби світоглядного характеру; 2) загальнонаукові методологічні засоби; 

3) спеціально-наукові. Методологічним засобом є те чи інше знання, яке 
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виконує роль принципу, методу, прийому, способу для одержання нового 

знання. Методологічні засоби, як правило, органічно злиті, ілюструють 

відповідні дидактичні уявлення і підходи.  

Уже стало аксіомою, що дидактичні принципи відіграють у теорії і 

практиці навчання особливо важливу роль. По-перше, вони є вихідними, 

нормативними положеннями організації існуючого навчального процесу. По-

друге, дидактичні принципи складають ядро дидактики як теорії навчання. 

Вони в найбільш узагальненій формі відображають закономірні зв’язки і 

відносини цього процесу.  

Спираючись на аналіз літератури з даної проблеми, можна виділити 

вимоги до принципів побудови дидактичних систем:  

а) концептуальність, заснована на рівні розробки і застосування 

відповідної концепції;  

б) цілісність означає, що принципи мають подавати систему навчання в 

цілому;  

в) ієрархічність;  

г) взаємодія учасників процесу;  

д) саморозвиток і самоорганізація;  

е) зв’язок теоретичного обґрунтування з практикою.  

Ці вимоги дозволяють усі принципи проектування дидактичних систем 

поділити на: 1) загальні, 2) специфічні. Перші – характерні для будь-яких 

систем, а інші стосуються конкретної системи підготовки фахівців. 

Традиційні принципи дидактики не озброюють викладачів і студентів 

належними підходами до вирішення навчальних завдань. Тому принципи 

проектування дидактичних систем слід розглядати з позицій різноманітних 

сучасних підходів. Доцільною є класифікація вказаних принципів на декілька 

груп: загальні дидактичні принципи; принципи, які стосуються системного і 

синергетичного підходів; принципи, які стосуються інших підходів – 

технологічного, діяльнісного, ергономічного, особистісного. 

Принцип розглядається як «інструментальний, даний в категоріях 
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діяльності, прояв педагогічної концепції», «методологічне відображення 

пізнаних законів і закономірностей», «знання про мету, сутність, зміст, 

структуру навчання, виражене у формі, яка дозволяє використовувати їх як 

регулятивні норми практики» [Цит. за: 11, с. 282]. 

2. Загальні дидактичні принципи проектування дидактичних систем є 

такими:  

– єдності культурного й освітнього простору, який вказує на збагачення 

дидактичної системи регіональними, культурними компонентами;  

– історизму – показує, що кожна дидактична система функціонує в часі, 

є неповторною, її окремі компоненти виникають, розвиваються і відмирають у 

різний час;  

– адекватності – вимагає, щоб у проекті фіксувалися основні складові 

сторони реальної дидактичної системи, враховувався комплекс зовнішніх і 

внутрішніх чинників впливу на дидактичну систему, вимоги до фахівця, 

зафіксовані в програмній документації;  

– системності – вимагає, щоб під час створення, функціонування і 

розвитку дидактичної системи встановлювалися та зберігалися зв’язки між її 

структурними елементами, які забезпечували її цілісність; реалізується 

шляхом найбільш повного і детального опису елементів проекту, 

диференціації операційного складу проектувальних дій залежно від умов, що 

задавалися вищими системами, врахування взаємозв’язків і взаємозалежностей 

окремих елементів проекту;  

– розвитку – означає, що дидактична система має оновлювати свої 

функцій, розвиватися, нагромаджувати інформацію;  

– стандартизації та уніфікації – полягає у раціональному застосуванні 

типових уніфікованих і стандартизованих елементів під час створення та 

розвитку дидактичної системи;  

– ефективності – полягає у досягненні раціонального співвідношення 

між витратами на проектування дидактичної системи і цільовими ефектами, 

одержуваними під час її функціонування;  
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– діяльності – зумовлює головну роль діяльності суб’єкта у процесі 

проектування дидактичної системи і розвитку її суб’єктів;  

– поетапності – вимагає, щоб усі етапи проектування логічно випливали 

один з одного, не допускалося пропущення чи порушення їх внутрішньої 

структури, адже алгоритм проектування будується за кумулятивним 

принципом: результати попереднього етапу є основою для наступного і від 

дотримання спроектованої послідовності залежить ефективність дидактичної 

системи;  

– багатомодельності – передбачає, щоб дослідження надскладних 

об’єктів (якою є дидактична система у вищій школі) містило у собі елементи, 

що відносилися до різних форм руху дидактичної системи у процесі її 

функціонування;  

– динамізму – передбачає рух дидактичної системи від сутності першого 

порядку до сутності другого порядку, і так без кінця;  

– повноти – вимагає повного забезпечення умов для реалізації 

функціонування спроектованих об’єктів;  

– інтердисциплінарності – означає, що модель проектування дидактичної 

системи канонізована, універсальна й адаптивна до будь-яких напрямів 

підготовки, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, навчальних 

предметів, дисциплін;  

– оптимізації – передбачає постійний вибір управлінських рішень, 

пов’язаних з удосконаленням, перепроектуванням дидактичної системи 

викладачем;  

– незалежності – означає, що рівень матеріальної реалізації проекту не 

змінює її сутності і законів функціонування;  

– реалізованості – вимагає, щоб проект, який у теорії є абстрактним, на 

практиці здобув своє реальне втілення;  

– проекції – встановлює ієрархічну залежність між типом дидактичної 

системи, спроектованої викладачем, і спрямованістю дидактичної системи 

ВНЗ, системи вищої освіти України і європейської спільноти;  
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– аксіологізації – передбачає пріоритет у проектуванні дидактичної 

системи цінностей, пов’язаних із професійною діяльністю фахівця, які мали 

усвідомлюватися викладачем і студентом;  

– діагностичності – забезпечує організацію зворотного зв’язку, 

реалізацію інструментарію для вимірювань, моніторинг функціонування 

системи на практиці, об’єктивність, надійність діагностичних засобів, їх 

відповідність меті дидактичної системи;  

– завершеності – пропонує доведення проекту до логічного завершення. 

Загальні принципи проектування дидактичної системи деталізуються і 

уточнюються принципами системного, синергетичного та інших підходів.  

3. Принципи системного і синергетичного підходів 

Основними принципами системного підходу часто називаються 

твердження досить загального характеру, де узагальнюється досвід дії людини 

зі складними системами (ці твердження мають певну значимість і в галузі 

системного аналізу дидактичних систем і її складових, зокрема, нових засобів і 

технологій навчання). Виокремимо принципи системного й синергетичного 

підходів: 

– принцип абсолютного пріоритету кінцевої (глобальної) мети; 

– системно-структурний принцип – вказує на наявність різних 

компонентів, які пов’язані між собою й утворюють певну внутрішню 

організацію, структуру системи: мета, зміст, технології навчання і їх 

комплекси; компоненти системи мають відносну самостійність, 

диференційованість, що виявляється в їх специфічних властивостях, 

особливостях, функціях, їх ролі, яку вони відіграють у дидактичній системі і в 

процесі навчання в цілому; 

– системно-функціональний принцип – указує на наявність у кожного 

компонента системи певної функції, спрямованої на виконання конкретної 

мети і завдань; функція системи є інтегрований результат функціонування її 

компонентів; оскільки функція є спосіб прояву активності, цілеспрямованої 

діяльності системи чи її компонентів, то виявлення функцій останніх має 
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важливе значення для визначення форми прояву і якостей дидактичної 

системи; 

– системно-комунікативний принцип – характеризує можливість 

здійснення внутрішніх (усередині дидактичної системи між її підсистемами) і 

зовнішніх (між системами) зв’язків; підкреслює багаторівневу організацію 

мети і завдань на різних етапах навчання і необхідність розгляду кожної 

підсистеми дидактичної системи як самостійної системи для здійснення 

зв’язків усередині системи і між рівнями; 

– інформаційно-управлінський принцип – відображає стан дидактичної 

системи, її рух до мети, відхилення від мети і причини цього, вимагає 

інформації про способи зв’язку компонентів у системі і системи в цілому з 

навколишнім середовищем (у результаті дії даного принципу система стає 

цілісною, сукупністю об’єктів, взаємодія яких викликає появу нових 

інтегрованих якостей, невластивих складовим її частинам і компонентам); 

– принцип алгоритмізації – полягає як у можливості проектування і 

корекції всіх структурних компонентів системи у цілому, так і в можливості 

використання алгоритмічних вказівок;  

– принцип відтворення – передбачає змогу тиражувати дидактичну 

систему будь-яким викладачем і в будь-якому ВНЗ;  

– принцип єдності – характеризує одночасний розгляд системи як 

цілісної і як сукупності частин (елементів); 

– принцип пов’язаності – передбачає розгляд будь-якої частини разом з її 

зв’язками, з оточенням; 

– принцип модульної побудови – передбачає виділення модулів у 

системі, розгляд її як сукупності модулів; 

– принцип варіативності підсистем – передбачає використання у процесі 

підготовки кадрів, наприклад, різних технологій навчання; зміст елементів 

системи не може бути жорстко регламентованим, оскільки це затрудняє 

успішне здійснення нею її основних функцій;  

– принцип ієрархії – пропонує ієрархію частин (компонентів, елементів) 
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і (або) їх ранжирування; 

– принцип багаторівневості – передбачає співпідпорядкованість 

конкретних елементів дидактичної системи; 

– принцип функціональності – означає поєднання розгляду функцій і 

структури системи з функціями її елементів; 

– принцип розвитку – пропонує урахування змінюваності системи, її 

здатності до розвитку, нагромадження інформації; 

– принцип децентралізації – наголошує на поєднанні в прийнятті рішень 

і в управлінні системою централізації й децентралізації; 

– принцип невизначеності – вимагає врахування невизначеностей і 

випадковостей у системі; 

– принцип конструктивної цілісності – передбачає встановлення міцних 

взаємних зв’язків компонентів дидактичної системи й етапів її проектування і 

реалізації на практиці; 

– принцип взаємної адаптації – вимагає забезпечення розвитку процесів 

внутрішньої (між компонентами системи) і зовнішньої (системи з зовнішнім 

середовищем) взаємної адаптації; взаємної адаптації структури і стратегії 

системи; взаємної адаптації студентів і викладачів, викладачів і адміністрації 

ВНЗ, студентів різних груп на потоці, на факультеті, у академічній групі, 

неформальних групах та між собою; взаємної адаптації технологій підготовки 

з навчальним процесом; взаємної адаптації викладачів і студентів з 

навчальним середовищем тощо; 

– принцип доцільності – визначає доцільність використання тих чи 

інших засобів навчання, а також окремих видів навчального обладнання, їх 

якісну своєрідність, взаємозв’язок і утворення структур первинних комплексів, 

поєднання останніх у систему, утворення її інтегрованої якості, спрямованої на 

досягнення мети і завдань навчання, поставлених соціально-економічним 

розвитком суспільства, Болонським процесом; 

– принцип основної ланки – вимагає орієнтації на основну функцію 

професійного росту, що полягає у сприянні виконанню функцій професійної 
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групи і соціального інституту. 

Системні принципи пронизують всі інші групи принципів, обумовлюють 

існування системи в цілому. Зважаючи на необхідність застосування з метою 

проектування дидактичної системи різних підходів (крім системного й 

синергетичного, слід застосовувати технологічний, діяльнісний, ергономічний, 

особистісний підхід), зупинимося на принципах кожного з них.  

4. Принципи технологічного підходу 

Розпочнемо з принципів технологічного підходу, адже для реалізації 

вищезгаданих загальних і системних принципів проектування системи 

навчання, природно, необхідним є створення механізмів і технологій їх 

реалізації на практиці.  

Представник технологічного підходу в освіті В. Беспалько [6] 

сформулював два основних принципи для розробки педагогічних технологій 

(центрального компоненту дидактичної системи): 1) принцип 

природодоцільності; 2) принцип інтенсивності побудови навчального процесу. 

Перший принцип означає побудову такого навчально-виховного процесу, що 

відповідає природним механізмам засвоєння досвіду студентами і розвитку їх 

інтелектуальних сил. Якщо навчальний процес дозволяє швидше і на вищому 

рівні за той же час вирішувати дидактичні завдання, то він відповідає 

принципу інтенсивності. Індикатором рівня відповідності даного 

дидактичного комплексу другому принципу є швидкість засвоєння студентами 

заданої діяльності за заданими показниками.  

Звичайно, заперечувати важливість вказаних принципів недоречно, але 

вони не повністю забезпечують процес проектування складних професійно-

орієнтованих дидактичних систем. Тому слід розширено подати принципи 

технологічного підходу: 

– принцип єдності наукової освіти і професійної спрямованості навчання 

– передбачає наявність у випускника ВНЗ не тільки високого професіоналізму, 

а й здатності до професійного саморозвитку; 

– принцип відповідності меті – вказує, що через мету задається 
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спрямованість усього процесу навчання, забезпечується його результативність; 

мета є відображенням соціального замовлення на підготовку фахівця, яке 

формулюється в загальній формі; загальна мета і часткові цілі мають 

деталізувати зміст підготовки і розгорнути навчання в часі;  

– принцип фундаменталізації – означає, що навчання має забезпечувати 

умови для фундаментальної підготовки соціально захищеного, 

конкурентноздатного фахівця, з високим рівнем розвитку інтелектуального, 

творчого потенціалу, наукової культури мислення і діяльності; 

фундаментальна підготовка має стати основою творчої самореалізації і 

саморозвитку студента як у навчально-пізнавальній, так і в професійній 

діяльності; 

– принцип варіативності дидактичних засобів – пропонує розмаїття 

форм, методів і засобів викладання і навчання; під час проектування 

дидактичної системи робиться науково обґрунтований вибір дидактичних 

засобів, наочності тощо;  

– принцип діагностичності у технологічному підході – вимагає 

забезпечити об’єктивність, надійність діагностичних засобів, їх відповідність 

дидактичній меті;  

– принцип управління – передбачає застосування управлінських функцій 

відповідно до рівня ефективності реалізованої дидактичної системи; 

– принцип досягнення якості навчання – вимагає забезпечення високого 

рівня якості підготовки згідно з вимогами Болонського процесу та державних 

освітніх стандартів вищої професійної освіти;  

– принцип відтворення – передбачає багаторазове застосування 

спроектованої дидактичної системи з гарантованою якістю, тобто рівнем 

ефективності, високими результатами навчання. 

5. Принципи діяльнісного підходу: 

– принцип єдності навчальної, науково-дослідної і професійної 

діяльності та принцип єдності теоретичної і практичної підготовки – сприяють 

вирішенню протиріччя між метою і характером майбутньої професійної 
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діяльності; 

– принцип єдності форм навчання і самоосвіти – передбачає розширення 

форм навчання і навчальної діяльності (вибір спеціалізації, елективних курсів, 

участь у конференціях тощо), організацію навчання методиці саморозвитку, 

самовиховання, самоаналізу тощо; 

– принцип єдності групової та індивідуальної форм пізнавальної 

діяльності – забезпечує врахування індивідуальних особливостей студентів. 

Слід назвати й концептуальні принципи окремих діяльностей суб’єктів 

навчального процесу – студента (учіння) і викладача (викладання) у руслі 

діяльнісного підходу.  

Учіння розглядається як особиста, самостійна, самокерована навчальна 

діяльність індивіда. Концептуальні принципи і закономірності психічних 

процесів учіння, які є теоретико-методологічними основами учіння, складають 

інваріантну психологічну модель учіння. Учіння є провідною діяльністю в 

освіті, через яку опосередковано відбувається розвиток і виховання суб’єкта 

учіння. Концептуальними принципами учіння є: 

– принцип діяльнісного характеру учіння – вимагає від студента, щоб він 

займав позицію суб’єкта учіння, носія активності в навчальному процесі, адже 

відсутність діяльної активності індивіда в навчанні означає відсутність самого 

процесу учіння; 

– принцип індивідуалізації учіння – передбачає, що учіння є суто 

індивідуальним процесом для кожного суб’єкта учіння, а тому обов’язкова 

індивідуалізація процесу учіння для кожного суб’єкта; існує сувора заборона 

на пряме, безпосереднє зовнішнє втручання будь-якого в процес учіння; 

– принцип самоуправління в учінні – означає, що учіння є природним і 

здатним забезпечити особистісно-орієнтоване навчання; 

– принцип інваріантності учіння – означає, що, оскільки учіння є 

складним психічним процесом, його закономірності інваріантні для будь-якої 

людини як біологічної істоти, наділеної свідомістю. 

Викладання – формуюча діяльність суб’єкта викладання щодо 



 

 
557 

цілеспрямованого сприяння ефективному учінню студента. Функції 

викладання: аналітико-синтетична, проектна, комунікативна, дидактична, 

контрольна, психологічної підтримки, організаторська.  

Концептуальними принципами викладання, які складають 

функціонально-дидактичну модель викладання, є: 

– принцип діяльнісного характеру викладання – передбачає, що 

особистість викладача є суб’єктом викладання, носієм активності у 

викладанні; 

– принцип адекватності учінню – вимагає, щоб викладання не 

суперечило концептуальним принципам учіння; ефективність викладання 

визначається ефективністю учіння; концептуальні принципи викладання 

похідні від принципів учіння, а тому також є інваріантом освітнього процесу; 

– принцип формуючої діяльності суб’єкта викладання – означає 

виконання ним комплексу функцій викладання, серед яких ведучими є 

дидактична, комунікативна і контролююча; 

– принцип варіативності функцій викладання – означає, що варіативна 

частина освітнього процесу залежить від мети учіння й освіти, вікової групи, 

професійного напряму тощо. 

Отже, в навчанні є два носії усвідомленої активності, два суб’єкти 

навчального процесу. Це суб’єкт учіння, студент, і суб’єкт викладання, 

викладач. У кожного з них свої функції, дидактичні принципи, закономірності 

психічних процесів, які треба враховувати під час проектування дидактичної 

системи з метою ефективної реалізації взаємодії цих суб’єктів у навчальному 

процесі і досягнення запланованих результатів навчання. 

6. Принципи ергономічного підходу 

Розглядаючи принципи ергономічного підходу до проектування 

дидактичної системи нагадаємо, що ергономіка – наукова дисципліна, яка 

комплексно вивчає людину (групу людей) у конкретних умовах її (їх) 

діяльності, пов’язаної з використанням машин (технічних засобів). 

Специфічними принципами ергономіки є: 
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– принцип раціональної організації діяльності людей у людино-

машинних системах управління й обробки інформації; 

– принцип доцільності – полягає у правильному розподілі функцій між 

людиною і технічними засобами; 

– принцип надійності – означає, що підвищення надійності, точності, 

оперативності людини поліпшує роботу системи «людина – машина – 

середовище»; 

– принцип оптимізації – вимагає, щоб інформаційне забезпечення й 

ухвалення рішення в системах управління було оптимальним; 

– принцип цілісності – передбачає вивчення системи «людина – машина 

– середовище» як єдиного функціонального цілого. 

Оскільки ергономіка є галуззю міждисциплінарних наук, то важливою є 

розробка методології синтезу й врахування результатів, отриманих у різних 

галузях знання, на які вона спирається. Основними принципами проектування 

дидактичної системи з точки зору ергономіки є:  

– принцип адаптованості – дозволяє адаптувати навчальні програми до 

локальних умов, реальних темпів навчання без перевантаження розкладу 

навчання і можливостей як студента, так і викладача;  

– принцип узгодженості – передбачає урахування специфічних 

особистісних якостей як викладача, так і студента; вимагає відповідності 

застосовуваних у навчальному процесі засобів навчання меті, змісту і 

завданням навчальної дисципліни (найбільш успішного розвитку 

індивідуальних здібностей можна досягти лише за умови точного вибору рівня 

складності навчальних завдань, форми їх подання, засобів виконання і, що 

особливо важливо, за умови оптимального стимулювання, мотивації 

діяльності);  

– принцип естетичності – вимагає, щоб кінцеві результати проектування 

дидактичної системи, особливо компонент «освітнє середовище» відповідали 

вимогам естетики (краса, гармонія, міра), задовольняли естетичні потреби 

суб’єктів навчального процесу і реалізувалися в художньо-конструкторських 
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рішеннях кабінетів, аудиторій, лабораторій, кафедр, бібліотек тощо;  

– принцип комфортності і гармонії – вимагає: створення умов для 

творчої діяльності студента, появи відчуття майбутньої перемоги у вирішенні 

важких завдань, впевненості у своїх силах, захищеності; домінування форм 

спілкування, коли студент може розраховувати на допомогу викладача в 

задоволенні своїх пізнавальних потреб; сприяння викладача соціально-

політичній активності студента; забезпечення моніторингу позитивних 

процесів у навчанні, який вивчає співвідношення двох параметрів – успіхів 

студента з даної дисципліни та його самопочуття на заняттях. 

7. Принципи особистісного підходу 

Останній принцип ергономічного підходу є близьким до принципів 

особистісного підходу, до яких слід віднести: 

– принцип пріоритетів людини – передбачає орієнтацію на людину, 

особистість і індивідуальність студента; головним суб’єктом дидактичної 

системи є студент – учасник усіх підсистем, процесів і ситуацій; 

– принцип абсолютної добровільності участі – забезпечує надання 

можливості будь-якому суб’єктові навчального процесу взяти участь у 

проектуванні дидактичної системи; 

– принцип психологічного залучення студента до навчальної діяльності 

– сприяє активізації в нього рефлексії діяльності, мотивації і осмисленню 

процесу навчання, підвищенню рівня змістовної й організаційної 

самостійності студента; 

– принцип активізації самостійної творчої роботи студентів – вимагає, 

оскільки розвиток і саморозвиток студента залежить від характеру навчальної 

діяльності, наявності в арсеналі педагогів творчих (нетипових) завдань, кейсів, 

реального курсового і дипломного проектування тощо; 

– принцип співробітництва – забезпечує єдність стилів викладацької і 

навчальної діяльності; навчально-пізнавальна діяльність студента є плідною 

тільки тоді, коли він сам несе відповідальність за результати цієї діяльності; 

співробітництво, спілкування, взаємна діяльність студента і викладача 
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сприяють формуванню в студента його індивідуальності, самобутності; 

навчальний процес має бути зорієнтованим на розвиток творчого мислення 

студентів; інструктивно-інформативна взаємодія, характерна для традиційної 

системи, змінюється методологічною взаємодією, коли у студента формується 

методологія пізнавальної, наукової, дослідницької, організаційної, практичної 

діяльності;  

– принцип врахування особистих інтересів, вікових особивостей і різних 

рівнів підготовленості студентів – необхідна умова створення і підтримки 

сприятливої емоційно-інтелектуальної обстановки на заняттях, контролю 

емоційного стану студентів на етапі проектування дидактичної системи, 

підбору навчального матеріалу, організації самостійної роботи студентів, 

курсового і дипломного проектування, моделювання в ігрових заняттях 

спільної діяльності;  

– принцип індивідуалізації обумовлений індивідуальним характером 

процесу професійного росту. 

8. Висновки щодо можливих класифікацій принципів проектування 

дидактичних систем розпочнемо з того, що запропонована класифікація 

(загальні принципи; принципи, які стосуються системного і синергетичного 

підходів; принципи, яких вимагають інші підходи – технологічний, 

діяльнісний, ергономічний, особистісний) є умовною і у практиці 

проектувальної діяльності викладача виділені принципи мають становити 

єдине ціле. Дотримання комплексу принципів сприятиме більш детальному і 

більш ефективному проектуванню дидактичної системи. Зазначимо, що 

спрощене розуміння складної дидактичної системи деякими 

проектувальниками є свідченням їх ненаукового підходу до її проектування. 

Та все ж із великої кількості названих принципів, дотримання яких є 

загальним для педагогічних процесів, слід, зважаючи на специфічність цієї 

діяльності, виділити декілька специфічних принципів, дотримання яких 

необхідне у першу чергу – адекватності, системності, діяльності, поетапності 

та варіативності. Для кращого впровадження, модернізації та розвитку 
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дидактичної системи необхідно під час її створення керуватися принципами 

системності, розвитку, стандартизації й уніфікації, ефективності, що дають 

змогу поліпшити функціонування дидактичної системи у вищій школі. 

Появу нових класифікацій можна пов’язати з пошуком нових принципів, 

які висувають інші сучасні підходи до проектування дидактичної системи – 

акмеологічний, аксіоматичний (за В.М. Монаховим), сетинговий (за 

У. Бронфенбреннером), синергетичний тощо. Ґрунтовний пошук нових 

принципів проектування дидактичних систем у вищій школі має сприяти їх 

всебічному врахуванню у діяльності педагога, забезпечить виявлення 

закономірностей і механізмів процесу проектування. 

Література: основна – 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13; додаткова – 5, 6, 29, 31, 72. 

 

Тема 1.5. Проектувальна діяльність педагога (семінарське заняття) 

1. Загальні зауваги: мета проектування дидактичних систем 

2. Рівні проектування 

3. Засоби проектування 

4. Методи проектування 

5. Загальносистемні властивості проекту дидактичної системи  

6. Компоненти проектувальної діяльності (за О. Коберником) 

7. Етапи створення проекту дидактичної системи у вищій школі 

8. Механізми процесу проектування 

 

1. Загальні зауваги: мета проектування дидактичних систем 

Глобальною метою проекту дидактичної системи у вищій школі і його 

реалізації є сприяння вирішенню актуальної проблеми створення передумов 

для входження освіти України до єдиного європейського та світового 

освітнього і наукового простору. Обов’язковою є його корисність для 

масового використання завдяки новизні, гнучкості, оптимальності, цілісності.  

Головне, на що має спрямовуватися проект дидактичної системи, щоб 

ВНЗ набув нових конкурентних переваг, досяг нового рівня 
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конкурентоздатності випускників, став зрозумілим у Європі. Проектування в 

діяльності викладача є складним, самостійним явищем, розуміння якого 

неможливе без звернення до його технічних і гуманітарних коренів, традицій і 

сучасних досягнень дидактики.  

2. Рівні проектування 

Проектування, спрямоване на ефективне вирішення мети підготовки 

фахівця, є складною багаторівневою системою, в якій можна виділити рівні 

проектування: макро-, мезо-, екзо- і мікро-рівень.  

Макрорівень дидактичної системи у вищій школі містить у собі такі 

елементи, як визначення юридичної бази (Конституція, закони, інші 

спрямовуючі документи), у якій формулюється соціальне замовлення, мета 

дидактичної системи. Рівень стосується процедур прийняття рішень владних і 

адміністративних структур, відповідальних за реалізацію проектів і концепцій.  

Мезо-рівень програм або індивідуальних дій є рівнем конкретного 

визначення діяльності і загальних структурних схем цієї діяльності з чіткою 

вказівкою пріоритетів, змісту, цільових груп і бюджетів. Програми переважно 

складаються на базі вже наявних програм зі зміною змісту і структури 

конкретної діяльності. Прикладом можна назвати проекти з реформування 

ВШ, фінансовані програмою Tads Європейського Співтовариства, програми 

Європейського фонду підготовки кадрів (Програма Леонардо да Вінчі 

Європейського Співтовариства з реалізації політики в професійній освіті).  

Третій, екзо-рівень, стосується взаємодії дидактичної системи із 

зацікавленими учасниками, які функціонують поза нею, але мають до неї 

відношення, таких як соціальні партнери, підприємці, різні асоціації, 

міжнародні організації тощо. Цей рівень також стосується зовнішнього впливу 

на процеси, що відбуваються в дидактичній системі, на ринок праці. У країнах 

Заходу вони організовані у потрійні комітети з питань професійної освіти і 

навчання, потрійні союзи, які займаються розвитком системи підготовки, 

спільні структури, які поєднують ВНЗ і підприємства. 

Мікро-рівень охоплює зацікавлених учасників дидактичної системи – 
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ВНЗ й окремих осіб, які або організовують (персонал, провайдери, керівники 

ВНЗ), або забезпечують (викладачі, куратори) процес навчання, або 

створюють засоби для його реалізації (застосування засобів масової 

інформації, розробка програм), або безпосередньо в ньому беруть участь 

(студенти, слухачі). Хоча ця модель вимагає уточнення для кожного 

конкретного випадку, який може виникнути на практиці, він є теоретичною 

платформою для проектування дидактичної системи. Саме в ньому 

проектантом є викладач ВНЗ. Усі рівні проектування органічно 

взаємопов’язані, що забезпечує гармонію інтересів особистості, колективу та 

суспільства в їхньому прагненні до реалізації мети підготовки фахівців. 

3. Засоби проектування дидактичної системи, як і в будь-якій діяльності, 

умовно поділяються на матеріальні і духовні. До перших відносяться 

законодавчі акти, документація, технічні засоби, схеми, таблиці тощо; до 

других – загальні засоби наукових досліджень, ключові теоретичні положення 

суміжних наук тощо. З огляду на специфіку діяльності проектування 

викладача, більше значення мають духовні засоби, що не применшує ролі 

матеріальних. Застосовуються стандартні засоби проектування дидактичної 

системи, конкретні інструментальні засоби, засоби модернізації 

функціонуючої дидактичної системи. 

4. Методи проектування є досить різноманітними, оскільки їх 

використання залежить не лише від предмета проектування (об’єктивні 

критерії), а й від особливостей самих суб’єктів, від набору методів, якими 

володіють конкретні проектувальники (суб’єктивні критерії). Зокрема, ними 

можуть бути евристичні методи вирішення задач, методи кваліметрії тощо. 

Для конкретної реалізації проектування дидактичної системи 

проектувальники використовують різні методи. Методами проектування 

дидактичної системи є різні способи її створення, що підтримуються 

відповідними засобами проектування; вказані методи можна класифікувати на 

методи виконання наукових досліджень (аналізу, синтезу, декомпозиції, 

формалізації та моделювання) і методи організації процесів проектування 
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(організаційні методи). 

Щодо першої групи методів (виконання наукових досліджень), на 

початку проектування слід використовувалися аналіз і синтез для вивчення 

можливостей дидактичної системи та системи управління якістю її 

проектування, пізнання сутності функціональних завдань дидактичної системи 

і структури управління нею. 

У процесі проектування дидактичної системи на всіх стадіях та етапах 

застосовується метод декомпозиції за двома напрямами: декомпозиція 

структури дидактичної системи (поділ її на прості компоненти з виявленням 

взаємозв’язків між ними) і декомпозиція процесів (оскільки процес є логічно 

завершеною послідовністю дій з участю компонентів структури дидактичної 

системи, його декомпозиція передбачає підведення підсумків, контроль, 

модифікацію, генерацію звітів). 

Якість проектування дидактичної системи залежить від рівня її 

декомпозиції на окремі компоненти, застосовується елементний, 

підсистемний, об’єктний методи проектування. За елементного методу 

проектування декомпозиція здійснюється на рівні завдань й окремих 

проектних рішень на основі інформаційного, програмового і технічного 

забезпечення. Під час застосування підсистемного методу проектування 

декомпозиція виконується на рівні підсистем (компонентів). При цьому 

досягається функціональна повнота підсистеми, мінімізація зовнішніх 

інформаційних зв’язків. Для кожної підсистеми створюється проектне 

рішення. Об’єктне проектування передбачає створення типового проекту 

дидактичної системи для узагальненого об’єкта, виділеного з аналогічних 

об’єктів як еталон. 

Модель дидактичної системи містить формалізований опис компонентів 

і відношень між ними, включаючи їхні зв’язки і взаємодію. 

Організаційні методи проектування дидактичної системи охоплюють 

питання, що стосуються послідовності створення проекту, добору учасників на 

кожному етапі, забезпечення якісного документування проекту, контролю 
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проектування, організації колективів розробників, інформування учасників 

проектування про стан проекту. Застосовуються такі методи проектування: 

«зверху вниз», коли формалізація процесу проектування здійснюється у 

вигляді «дерева», проектна документація створюється одночасно з прийняттям 

проектних рішень і при цьому зберігається їх повна відповідність (наприклад, 

проектування функціональної підсистеми «технологія навчання» охоплює 

різні комплекси завдань, підзавдань, процедур тощо); модульний метод, 

пов’язаний зі створенням програмного й інформаційного забезпечення з 

множини відносно незалежних модулів, що дає змогу звести проектування до 

оптимального синтезу функціонально незалежних окремих модулів, які разом 

виконують задані функції дидактичної системи з потрібною ефективністю; 

структурний метод, який передбачає вивчення, формалізацію, збереження і 

підтримку в адекватному стані структури дидактичної системи; метод 

неперервності розвитку системи, адже після створення дидактичної системи у 

процесі її функціонування з’являються нові, змінюються діючі завдання 

управління, виникає необхідність вносити зміни. 

Застосування цих методів проектування дидактичної системи сприяє 

підвищенню якості створюваних проектів, задоволенню їх розробників, 

зниженню вартісних і трудових витрат на проектування, скороченню термінів 

виконання проекту, спрощенню впровадження, модернізації й модифікації 

функціонуючої дидактичної системи (модульні програми модернізуються 

простою заміною окремих компонентів-модулів, які функціонально є 

еквівалентними, але мають кращі системні характеристики). Однак, 

застосування вказаних методів пов’язане зі зміною традиційної методології 

проектування, збільшенням трудомісткості аналізу зібраного матеріалу на 

етапі передпроектного обстеження, з появою необхідності аналізу значної 

кількості альтернатив, розбиттям наявної дидактичної системи на підсистеми 

(компоненти), проект яких може здійснюватися окремо. 

5. Загальносистемні властивості проекту дидактичної системи 

Розробленню проекту дидактичної системи передує створення 
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спеціальної системи проектування як складної організаційно-технічної 

системи, що включає комплекс методичних матеріалів, програм, алгоритмів, 

технічних засобів, які регламентують організацію виготовлення проекту і 

забезпечують комплексне застосування внутрішньої комп’ютерної мережі на 

всіх стадіях та етапах створення проекту дидактичної системи. 

Дидактична система має такі загальносистемні властивості: 

ергономічність (активна роль викладачів і студентів у процесі проектування 

дидактичної системи і реалізації проекту), модульність (реалізація складових 

системи проектування здійснюється з використанням набору функціонально 

незалежних модулів), інформативність (можливість обробки різних видів 

даних, що використовуються у процесі проектування – інструктивно-

методичних матеріалів, навчальних програм тощо), колективність (можливість 

інтерактивного користування схемою проектування декількома 

розробниками), еволюційність (проектування удосконалюється завдяки 

розширенню інформаційних фондів, технічних засобів тощо), 

декомпонованість (можливість незалежного використання окремих 

компонентів системи проектування), інтелектуальність (здатність взаємодіяти 

з іншими системами проектування), модифікованість (можливість розширення 

предметної сфери застосування системи проектування). Створення проекту 

дидактичної системи передбачає вирішення завдань, пов’язаних із 

формуванням системи цільового управління дидактичною системою ВНЗ, 

мережі організаційних структур та навчального середовища, де кожний 

суб’єкт дидактичної системи орієнтований на досягнення її кінцевої мети; 

створенням моделей поведінки суб’єктів соціальних взаємин за ознаками 

раціонального використання робочого часу з повноцінним залученням 

мотиваційних компонентів, ментальних особливостей організаційного 

простору. Загалом проект дидактичної системи має відповідати вимогам: 

ґрунтовної наукової основи, виконання соціального замовлення, спрямованості 

на реалізацію, ментальної зорієнтованості (узгодження із моральними 

нормами, загальноприйнятими цінностями). 
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Слід забезпечити функціональну повноту виконання проекту, логічну 

коректність проектних рішень, гнучкість, стійкість та ефективність, 

послідовність етапів створення проекту, оптимізацію проектних рішень та їх 

оцінювання. Важливим є вибір проектних рішень, які визначають структуру, 

основні принципи побудови створюваної системи. Точність вибору 

загальносистемних проектних рішень істотно впливає на структуру і якість 

майбутньої дидактичної системи, затрати на її проектування та ефективність. 

Проектування як процес попередньої розробки програми спільної діяльності 

викладачів та студентів робить дидактичну систему професійно орієнтованою, 

технологічною, забезпечує розвиток її суб’єктів. 

6. Компоненти проектувальної діяльності (за О. Коберником) 

Іншу систему проектування пропонує О. Коберник, який вбачає у ній 

сукупність компонентів, які взаємопов’язані між собою і розкривають наперед 

послідовність і характер взаємодії викладачів і студентів. До основних 

компонентів системи проектування автор відносить: психолого-педагогічну 

діагностику вихідного стану об’єкта; соціально-психологічну діагностику 

психолого-педагогічної ситуації функціонування об’єкта; визначення та 

обґрунтування педагогічних способів впливу на процес досягнення бажаного 

стану об’єкта з конкретизацією виховних завдань; прогнозування динаміки 

активності об’єкта педагогічного регулювання та динаміки його змін під 

впливом активності, визначення етапів контрольної діагностики; 

моделювання, планування й організацію навчальної діяльності об’єкта; 

моніторинг (простежування) динаміки активності об’єкта педагогічного 

управління; регулювання і корекцію шляхів управління навчальним процесом; 

підсумкову діагностику рівня стану об’єкта, зіставлення його з прогнозованим, 

розробку проекту для нового етапу розвитку об’єкта. Перевагою даної 

структури системи проектування є те, що кожний її компонент є породженням 

попереднього і підґрунтям для наступного (ця система позначає етапи 

створення проекту). 

7. Етапи створення проекту дидактичної системи у вищій школі 
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Проектування дидактичної системи – не лише діяльність, а й процес 

послідовної зміни етапів, що характеризуються іншими завданнями, видами 

діяльності тощо, без чіткого виділення яких неможлива реалізація 

проектувальної діяльності викладача. Існує декілька варіантів поділу даного 

процесу на етапи, які доцільно тут навести. 

Класичним вважається положення про те, що процес проектування у 

своєму розвитку проходить три етапи: дивергенції (розширення меж проектної 

ситуації з метою забезпечення достатнього простору для пошуку рішення), 

трансформації (створення принципів і концепцій), конвергенції (вибір 

оптимального варіанту рішення з множини альтернативних).  

У діях педагога В. Безрукова виокремила етапи моделювання, 

проектування і конструювання [5]. Неузгодженість викликана невдалою 

назвою другого етапу (дублюється назва), невирішеністю проблеми 

управління процесом проектування, його оцінювання, можливості підвищення 

ефективності тощо.  

Щодо проектування технологій навчання як індивідуальної творчої 

діяльності педагога виділяються такі етапи: теоретичний (теоретичне 

створення проекту), рефлексивний (самоаналіз), експериментальний (часткове 

впровадження, апробація), етап корекції (уточнення теоретичного проекту) і 

заключний (запровадження проекту). Сутність проектувальної діяльності 

викладача також, фактично, залишилась не розкритою через деякі нюанси, 

пов’язані із принциповими проблемами «теоретичного створення проекту». 

З погляду В. Гінецинського, процес педагогічного проектування 

складається із семи етапів: констатації й оцінки результатів педагогічної 

діяльності; висування гіпотези про зв’язок результатів із чинниками 

навчального процесу; побудови конкретної педагогічної системи, що 

відповідає роботі даного навчального закладу: побудови педагогічної системи 

спеціального цільового призначення; вибору методики виміру параметрів; 

порівняння результатів виміру функціонування названих систем; побудови 

оптимального варіанту конкретної педагогічної системи. Такий підхід 
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ефективний для проектування організаційних систем. Проте через орієнтації 

на інституціональні характеристики і побудову проектувальної діяльності з 

урахуванням порівняльних даних він недостатній для проекту дидактичної 

системи. 

На думку Н. Яковлєвої, педагогічне проектування проходить такі 

послідовні етапи: винахід, створення одиничного дослідного зразка, 

експеримент і оформлення кінцевого проекту. Такий підбір етапів відповідає, 

власне, науковому педагогічному дослідженню та якісно відрізняється від 

інших своїми завданнями й одержуваним результатом, адекватним логіці 

проектувального процесу, забезпечує досягнення необхідного результату. 

Справді, на етапі педагогічного винаходу розробляється ідея, що надалі 

має бути втілена в ту чи іншу дидактичну систему і доведена до масового 

використання. Слід спроектувати взаємозв’язок компонентів дидактичної 

системи – мети, технологій, методів, технічних засобів, змісту навчання тощо. 

Автор вважає, що проектувальник може взагалі нічого не винаходити, 

проектувати якийсь об’єкт, базуючись на готовій ідеї (винаході попередників), 

однак навіть перенесення ідеї в сучасні умови можна вважати оригінальним 

проектом, який відрізняється від інших. 

На етапі створення одиничного дослідного зразка винахідницька ідея 

повинна збагатитися якостями системи і втілитися в технологію, метод тощо. 

Для цього застосовується креативне моделювання, суть якого в синтезі 

окремих найважливіших якостей об’єкта в єдине ціле; опису його 

характеристик, властивостей, компонентів, конструктивних вузлів тощо; 

виділенні нового об’єкта зі збереженням основних ознак оригіналу. 

На етапі педагогічного експерименту перевіряється ефективність 

створеного зразка. Може коректуватися винахідницька ідея (що повертає 

педагога до першого етапу проектувальної діяльності) чи окремі фрагменти 

розробленої моделі (що вимагає повернення до другого етапу). 

На етапі створення кінцевого проекту відбуваються конструктивні зміни 

у створеній моделі – виключається щось несуттєве і додається важливе для її 
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реалізації. Конструктивні зміни повинні забезпечити створеному проекту 

можливість застосування в масовій педагогічній практиці. 

О. Ломакіна [Цит. за: 11, с. 100] розробила логіку проектування 

педагогічних об’єктів у вигляді чотирьох етапів:  

1) ініціюючий – аналіз, діагностика й оцінка поточного стану об’єкта 

проектування, виявлення в ньому наявних недоліків, протиріч; аналіз наукових 

досліджень, теоретичне обґрунтування заданої проблеми; ресурсне 

забезпечення проектування (визначеність у часі, матеріально-технічне 

забезпечення, розподіл прав і обов’язків); результат: обґрунтування 

необхідності проектування, створення найкращих умов і інформаційно-

матеріального ресурсного забезпечення;  

2) основний – з’ясування мети проектування; прогноз щодо варіантів та 

ймовірності досягнення мети; визначення меж проектування; концептуалізація 

проектного професійного задуму; оформлення цілісної програми 

проектування; планування; визначення процедур поточного контролю; 

результат: створення проекту, експлікованого в особливих документах 

(концепція, модель, програма, план);  

3) прагматичний – визначення шляхів реалізації проекту; апробація 

проекту; результат: констатація (не) переходу освітньої системи в нову якість;  

4) заключний – самооцінка отриманого проекту і якісних результатів 

його експериментальної апробації; незалежна експертна оцінка ефективності 

проекту професійного об’єкта; критична рефлексія труднощів, корекція, 

перепроектування, оптимізація проекту; результат: створення поліпшеного 

проекту на майбутнє. 

Отже, схема проектування складається з чотирьох блоків-етапів, кожний 

з яких має свій набір компонентів і взаємозв’язків і є особливим видом 

діяльності (ініціюючий, основний, прагматичний, заключний). Кожен блок 

розглядається з позиції одержуваного результату, що рекурсивно є основою 

для використання в інших блоках. Таким чином, кожен новий блок виникає на 

основі попередніх і стає на даному етапі пріоритетним, підпорядковуючим 
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собі всі інші. Дана блок-схема на практиці дозволяє раціонально організувати 

діяльність учасників проектування й об’єднати їх у проектні групи. 

Проектування систем має циклічний характер і кожен цикл передбачає 

формування стратегії (або планування), оцінку і реалізацію. У ході його 

здійснюється добір необхідних фактів, емпіричних знань, формується 

концепція проектованої системи, здійснюється інтеграція її компонентів. На 

першій фазі – формування стратегії або планування – визначаються головні 

завдання, методи інтерпретації реальних фактів; передбачаються очікувані 

результати; розпочинається пошук і розробка варіантів. Друга фаза – 

оцінювання – оцінюються запропоновані варіанти: у якій мірі вони 

відповідають завданням, сформованим на попередній фазі. Проводиться 

ідентифікація результатів, властивих кожному варіантові; встановлюється 

відповідність меті обраних критеріїв; визначаються моделі вимірів; 

здійснюється вибір конкретного варіанта. Третя фаза – реалізація – 

здійснюються оптимізація, критична оцінка результатів, повернення до 

початку циклу. 

Проектуючи концептуальну модель проектування педагогічних систем 

професійно-технічної освіти, В. Харабет будує її на основі принципів 

цілісності та єдності їх компонентів і включає три стадії проектування з 

поетапною розробкою науково-дидактичних та інженерно-технічних завдань. 

На першій стадії здійснюється прогнозування моделі педагогічної системи та її 

структурно-змістових компонентів, визначаються інженерно-педагогічні 

підходи до проектування і реалізації педагогічної системи в заданих умовах 

зовнішнього середовища та виконуються такі завдання: вивчення соціально-

економічних і демографічних умов у регіоні та сегментація ринку праці; аналіз 

виробничих процесів підприємства-замовника та потреби в професійно-

кваліфікаційному складі робітників; вияв факторів зовнішнього середовища, 

вплив яких матиме коригуюче діяння на проектування, реалізацію та 

функціонування педагогічної системи; науково-педагогічне забезпечення 

проектування педагогічних систем та узагальнення практичних підходів до 
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підготовки робітників проектованого галузевого напрямі, в даному варіанті – 

будівельне виробництво. 

Результатом розв’язання завдань на першій стадії проектування є 

створення комплекту інженерно-педагогічної документації, пропозицій 

проектованих варіантів педагогічних систем. Наступне – погодження 

проектних пропозицій з відповідними організаціями та підприємством-

замовником; складання нормативної основи проектування педагогічної 

системи, що здійснюється на другій стадії та включає поетапну розробку таких 

завдань: проектування цілей, завдань та змісту професійного навчання, 

підвищення виробничої кваліфікації і перепідготовки робітничих кадрів; 

визначення проектних пропозицій щодо вдосконалення навчально-

матеріальної бази; проектування навчально-виховного процесу та 

педагогічних технологій професійного навчання, підвищення виробничої 

кваліфікації та перепідготовки робітничих кадрів; проектування системи 

управління та контролю функціонування педагогічної системи; комплексне 

дидактичне забезпечення педагогічної системи. 

Результатом виконання завдань на другій стадії є створення проекту 

педагогічної системи професійної освіти, що являє собою сукупність 

навчально-методичних документів, які містять принципове або остаточне 

рішення і дають необхідне уявлення про будову педагогічної системи та 

вихідні дані для такої розробки робочої навчально-методичної документації. 

На третій стадії виконуються завдання згідно з проектом педагогічної 

системи спільно з інженерно-технічною службою підприємства-замовника. 

Для цього необхідно: виконати комплексний аналіз будівельного виробництва 

з урахуванням умов, у яких планується проведення виробничого навчання і 

практики студентів; скоригувати процесуальні компоненти педагогічної 

системи та синхронізувати навчально-виховний та організаційно-

технологічний процеси виробництва; встановити функціональні зв’язки 

освітньої та навчально-виробничої підсистем педагогічної системи з метою 

визначення змісту й термінів проходження виробничого навчання і практики 
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на підприємстві згідно з їхніми завданнями. 

На кожній стадії педагогічного проектування визначаються фактори 

внутрішнього й зовнішнього середовища, що впливають на розв’язання 

завдань, а також інформаційне (науково-педагогічне, нормативне й технічне) 

забезпечення педагогічного проектування та функціонування педагогічних 

систем професійно-технічної освіти. 

Реалізація проекту педагогічної системи професійно-технічної освіти 

пов’язана з розробкою комплекту робочої навчально-методичної документації, 

що забезпечує досягнення визначеної мети і вирішення навчально-виховних 

завдань з підготовки робітничих кадрів. Важливим фактором забезпечення 

стабільності та прогнозування результатів проектованих педагогічних систем є 

стійкість міжгалузевих навчально-економічних зв’язків професійно-технічних 

закладів і підприємств у здійсненні професійної освіти [Цит. за: 11, с. 100–

102]. 

О. Коберник, досліджуючи психолого-педагогічне проектування 

виховного процесу в школі, виділяє такі етапи створення проекту [29]: етап 

цілепокладання, етап проведення попередньої діагностики, моделювання та 

прогнозування, планування та програмування, регулювання і корекції. На 

думку дослідника, створення проекту включає ряд процесів, що забезпечують 

його організованість. Якщо уявити діяльність навчального закладу як 

підсистему більш широкої системи, якою є соціум, тоді етап цілепокладання є 

першим у побудові проекту. Його суть полягає в тому, що визначаються 

зовнішні щодо системи освіти, але детермінуючі соціально-економічні 

чинники, які зумовлюють соціальну потребу розв’язання тих чи інших завдань 

та соціально-економічну й соціально-історичну можливість досягнення 

бажаних результатів. Визначення цілей є засобом спів відношення бажаного, 

можливого та потрібного й випливає безпосередньо із загальної мети 

професійного навчання. Ця мета є незмінною упродовж усього 

онтогенетичного розвитку, тобто має довгостроковий стратегічний характер. 

Тактичні цілі навчання обираються з урахуванням соціально-психологічних 
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умов навчального закладу, раніше реалізованих цілей навчання і здійснюються 

під час роботи в окремих педагогічних системах. Кінцева мета навчання – 

перехід на якісно вищий рівень самонавчання. Робота, що забезпечує цей етап 

проектування, пов’язана як з попередньою психолого-педагогічною 

діагностикою об’єкта, що на нього спрямована діяльність навчального закладу, 

так і з ситуацією, в якій ця діяльність буде розгортатися. 

На етапі проведення попередньої діагностики триває збирання 

інформації про реальну психолого-педагогічну ситуацію, в якій відбувається 

дидактичний процес. Застосування педагогами різних методів і цілісних 

методик вивчення, прийомів аналізу сприяє ефективному інформаційному 

забезпеченню процесу навчання. Предметом діагностики мають стати 

особистісний і професійний розвиток студентів та колективу. 

Наступний компонент проектування забезпечується процесами 

моделювання та прогнозування. Моделювання передбачає створення 

словесних або понятійних аналогів тих об’єктів, щодо яких здійснюються 

активні дії. Варіанти цих дій становлять основу розробки, яка стосується змін 

об’єкта. Матеріалом для цієї моделі виступає інформація, одержана під час 

діагностування. Результати процесу моделювання дають змогу зробити 

попередню корекцію цілей проекту. 

Проектування передбачає спеціальне дослідження перспектив розвитку 

певного об’єкта або явища. Педагогічне прогнозування полягає в усвідомленні 

викладачем соціально-психологічних та педагогічних умов, за яких найбільш 

успішно здійснюється взаємодія між суб’єктами навчання; особистісний і 

професійний розвиток окремих студентів і конкретних груп; зовнішнє і 

внутрішнє стимулювання навчально-пізнавальної, предметно-

перетворювальної, соціально-комунікативної та оцінно-орієнтаційної 

активності; розв’язання внутрішніх суперечностей «Я-концепції» особистості. 

Наступними елементами, що реалізуються під час створення проекту і 

здійснюються на основі результатів діагностики і попереднього 

прогнозування, є планування та програмування як процес визначення та 
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обґрунтування педагогічних завдань. Педагогічні завдання стають результатом 

усвідомлення викладачем мети і завдань національного навчання, а також 

умов і проблем їх здійснення [29].  

Планування є попередньо розрахованою системою дій, що передбачає 

певний порядок, розподіл у часі та термінах реалізації. Суть цього процесу 

відрізняється від загальноприйнятого розуміння дидактичного планування 

лише тим, що зміст, методи й організація дидактичної діяльності стають 

підпорядкованими логіці розвитку об’єкта, визначеного на етапах 

моделювання та прогнозування. Скласти план у межах проекту – це означає 

створити єдину на рівні всього закладу систему дій, спрямовану на реалізацію 

моделі. Цей вид діяльності безпосередньо пов’язаний з програмуванням. Якщо 

програма передбачає в собі систему завдань, алгоритми й засоби їх 

розв’язання, то планування конкретизує їх до рівня безпосередніх дій, строків 

виконання та виконавців. 

Залучення студентів до найрізноманітніших видів діяльності: навчально-

пізнавальної, предметно-перетворювальної, соціально-комунікативної та 

оцінно-орієнтаційної – має забезпечувати максимальну реалізацію їхньої 

активності, самостійності, ініціативності, самотворчості в цих видах 

життєдіяльності. А це передбачає здійснення моніторингу активності суб’єктів 

навчання у різних видах діяльності, визначення динаміки рівнів розвитку 

активності. 

Використовуючи ефективні методи комплексного вивчення особистості 

(групова експертна оцінка, соціометрія, опитування та інші), можна 

спостерігати за змінами (позитивними чи негативними), що відбуваються в 

особистісному і професійному розвитку студентів, бачити їхню участь у 

діяльності та спілкуванні. 

Обробка даних дидактичного моніторингу дає можливість забезпечити 

регулювання і корекцію міжсуб’єктних взаємодій у розвитку та поведінці. 

Вони – ефективний засіб усунення негативних проявів поведінки та відхилень 

у розвитку студентів, проведення корекцій цілей, планування та 
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програмування. Здійснюється й попередня корекційна робота з педагогічним 

колективом, який залучається до реалізації проекту. 

Звичайно, деякі елементи проектування об’єктивно спостерігаються у 

дидактичному процесі будь-якого навчального закладу. Але 

системоутворювального фактора – підпорядкування кожного елемента 

системи єдиним цілям і завданням, як це передбачається психолого-

педагогічним проектом, – не прослідковується. Кожний елемент у структурі 

проектування спрацьовує не ізольовано, а у зв’язку, взаємозумовленості і 

єдності, наступності усіх компонентів, що в кінцевому підсумку забезпечує 

цілеспрямованість і гармонію дидактичного процесу [29]. 

Існує логічний взаємозв’язок моделювання і проектування. Для 

моделювання дидактичної системи характерні такі дослідницькі процедури: 

1) входження в процес і вибір методологічних основ для моделювання, якісний 

опис предмета дослідження; 2) постановка завдань моделювання; 

3) конструювання моделі з уточненням взаємо залежності основних елементів 

досліджуваного об’єкта, визначення параметрів об’єкта і критеріїв оцінки змін 

цих параметрів, вибір методик виміру; 4) дослідження валідності моделі у 

вирішенні поставлених завдань; 5) застосування моделі в дидактичному 

експерименті; 6) змістовна інтерпретація результатів моделювання. 

Процес проектування дидактичної системи дещо схожий з 

моделюванням: а) аналіз розвитку освітньої ситуації і формулювання 

проблеми; б) висунення ідей у рамках певної системи цінностей і підходів, які 

можуть сприяти вирішенню протиріч і проблем; в) побудова моделі бажаного 

дидактичного об’єкта відповідно до концептуальних ідей і цінностей; г) 

формулювання припущення про способи досягнення цілей, а також варіанти 

поетапної діяльності; д) установлення критеріїв оцінки очікуваних результатів; 

е) вибір оптимального варіанта конструйованого проекту в загальній моделі 

навчальної діяльності; ж) конкретизація завдань, які слід вирішити для 

реалізації задуму; з) реалізація проекту за умови постійної діагностики, аналізу 

і коректування проектної діяльності; і) узагальнення результатів, надання 
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досвіду педагогічній громадськості. 

Загальний алгоритм проектування дидактичної системи складається з 

таких семи етапів діяльності. 

1. Аналіз вихідних даних: умов проведення конкретного дидактичного 

циклу (час, місце, можливий набір технологій навчання тощо); системи знань, 

умінь і якостей особистості, які формуються та розвиваються в даному 

дидактичному циклі; початковий і результуючий рівні підготовки; загальний 

контур і характер змісту дидактичного циклу. 

2. Формулювання мети дидактичного циклу у формі його прогнозованих 

кінцевих результатів. 

3. Підбір і побудова навчального матеріалу у певній логічній 

послідовності, підбір оптимальних форм викладу його змісту.  

4. Визначення структури і послідовності навчальної діяльності студента 

в дидактичному циклі, спрямованої на засвоєння змісту. 

5. Підбір адекватних меті і змісту технологій навчання – системи 

процесуально-методичних дій викладача, пов’язаних зі спрямуванням і 

контролем навчальної діяльності студентів, та інструментарію викладання: 

форм, методів, прийомів і засобів. 

6. Вироблення критеріїв і параметрів оцінювання, за якими можна 

об’єктивно діагностувати результати засвоєння. 

7. Вироблення контрольного інструментарію – комплекту тестів (у 

широкому розумінні), на основі мети навчання і параметрів оцінювання. 

8. Механізми процесу проектування 

Виділення вищезгаданих етапів і стадій проектування системи навчання, 

природно, викликає необхідність створення механізмів і технологій їх 

реалізації на практиці. 

Проектування як процес попередньої розробки програми спільної 

діяльності педагогів та студентів робить дидактичну систему технологічною. 

Під час проектування створюється технологічний механізм, який забезпечує 

розвиток учасників освітнього процесу, робить його професійно орієнтованим. 
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Проектування дидактичної системи слід розглядати як механізм, що 

передбачає сукупність компонентів, які взаємопов’язані між собою і 

розкривають наперед послідовність і характер взаємодії викладачів і студентів. 

Основними компонентами механізму проектування дидактичного процесу у 

вищій школі є: 1) психолого-педагогічна діагностика вхідного стану об’єкта 

навчальної діяльності; 2) соціально-психологічна діагностика психолого-

педагогічної ситуації функціонування об’єкта; 3) визначення та обґрунтування 

дидактичних способів впливу на процес досягнення бажаного стану об’єкта з 

конкретизацією навчальних завдань; 4) прогнозування динаміки активності 

об’єкта дидактичного регулювання та динаміки його змін під впливом 

навчальної активності, визначення етапів контрольної діагностики; 

5) моделювання, планування й організація навчальної діяльності об’єкта; 

6) моніторинг (простежування) динаміки активності об’єкта дидактичного 

управління; 7) поточне регулювання та корекція шляхів управління 

навчальним процесом; 8) підсумкова діагностика рівня стану об’єкта, 

зіставлення його з прогнозованим, розробка проекту для нового етапу 

розвитку об’єкта. 

Особливістю структури механізму проектування є те, що кожен його 

компонент є породженням попереднього і підґрунтям для такого. Саме ці 

структурні компоненти і є провідними функціями управління навчальним 

процесом. 

На основі міжнародних стандартів ISO серії 9000:2000 та 9001 (див. тему 

4.2) цей алгоритм удосконалюється, і, під час проектування і впровадження 

дидактичної системи: визначаються цільові групи споживачів дидактичної 

системи й ідентифікуються їхні вимоги; визначаються процеси, необхідні для 

проектування дидактичної системи; формується матриця розподілу 

повноважень і відповідальності за якість дидактичної системи; проводиться 

опис процесів згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO тощо. 

Література: основна – 4, 11, 12, 13, 14; додаткова – 5, 16, 29, 59, 65, 69, 

70, 75, 78, 88. 
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Тема 1.6. Основні документи, в яких фіксується проект дидактичної 

системи (практичне заняття) 

1. Загальні зауваги щодо документації дидактичної системи 

2. Вимоги до розробки інформаційного пакету 

3. Розробка структурно-логічної схеми підготовки фахівців 

4. Навчальний план 

5. Вимоги до розробки залікових кредитів  

6. Вимоги до розробки змістових модулів  

7. Вимоги до розробки індивідуальних навчальних планів студентів 

8. Вимоги до розробки шкали оцінювання навчальної діяльності 

студента 

9. Модель моніторингу якості підготовки фахівців в умовах кредитно-

модульної системи організації навчального процесу 

10. Документи ECTS 

11.Тематичні і робочі плани викладачів 

12. Методичні розробки, програми, підручники 

 

1. Загальні зауваги щодо документації дидактичної системи 

Результати кожного етапу в процесі проектування в цілому (у різних 

формах) і є проектом дидактичної системи і навчального процесу. 

Документи, в яких фіксується проект дидактичної системи відрізняються 

за рівнем деталізації відображення в них результатів проектування. Слід 

вказати на основні документи, які розробляються навчальним закладом і 

кожним викладачем – інформаційний пакет; структурно-логічна схема 

підготовки фахівців; навчальний план; залікові кредити; змістові модулі; 

індивідуальні навчальні плани студентів; шкала оцінювання навчальної 

діяльності студента; модель моніторингу якості підготовки фахівців в умовах 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу; тематичні і 

робочі плани викладачів, методичні розробки. Викладачі-науковці, досвідчені 

педагоги можуть розробляти також навчальні програми і підручники, які є 
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своєрідними дидактичними проектами, однак їх розробка традиційно не 

вважається безпосереднім функціональним обов’язком викладача. 

2. Інформаційний пакет вміщує загальну інформацію про навчальний 

заклад, назви напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації 

(змістові модулі) із зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і 

технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення 

контрольних заходів, систему оцінювання якості освіти тощо [81]. 

3. Структурно-логічна схема підготовки фахівців – перелік у певній 

послідовності змістових модулів (дисциплін), виражених у залікових кредитах, 

засвоєння яких є умовою отримання диплому з певної спеціальності. 

4. Навчальний план є основним нормативним документом, що визначає 

організацію навчального процесу в конкретному напрямі освітньої підготовки, 

який складається деканатами факультетів на підставі освітньо-професійної 

програми та структурно-логічної схеми підготовки, і визначає перелік та обсяг 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 

конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового 

контролю. Навчальний план затверджується ректором університету. 

Освітньо-професійна програма підготовки – перелік нормативних та 

вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для 

їх вивчення, форм підсумкового контролю. 

Структурно-логічна схема підготовки – наукове і методичне 

обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 

5. Залікові кредити є одиницями виміру навчального навантаження, 

необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів 

[81]. 

6. Змістові модулі – система навчальних елементів, поєднаних за 

ознакою відповідності певному навчальному об’єктові [81].  

7. Індивідуальні навчальні плани студентів формуються на основі 

пропонованого переліку змістових модулів (блоків змістових модулів 
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навчальних дисциплін), сформованих на основі структурно-логічної схеми 

підготовки фахівців [81]. 

8. Шкала оцінювання навчальної діяльності студента розробляється 

вищим навчальним закладом для оцінювання академічних успіхів студентів, 

яка обов’язково співвідноситься з національною шкалою та шкалою ECTS 

[81].  

9. Модель моніторингу якості підготовки фахівців в умовах кредитно-

модульної системи організації навчального процесу (у якій поєднуються 

модульні технології навчання та залікові освітні одиниці – залікові кредити) 

покликана забезпечити можливість оцінювання рівня досягнення мети освіти 

та ефективності професійної підготовки [81]. 

10. Документи ECTS Договір про навчання між студентом і вищим 

навчальним закладом зафіксовує напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, 

порядок і джерела фінансування, порядок розрахунків тощо [81]. 

Академічна довідка оцінювання знань засвідчує досягнення студента в 

системі кредитів і за шкалою успішності на індивідуальному рівні та за 

системою ECTS [81]. 

Тематичний план вивчення дисципліни може бути календарно-

тематичним чи перспективно-тематичним – фіксує певну послідовність 

вивчення модулів. 

11. Робочий план (план заняття, модуля, навчальної дисципліни, план 

індивідуальної роботи зі студентами тощо), у якому детально вказуються лише 

мета й основні зовнішні умови проходження дидактичного циклу, етапи 

реалізації циклу (за основними дидактичними одиницями), основні напрями 

діяльності, критерії засвоєння. 

12. Методичні розробки, програми, підручники. Методична розробка 

(або сценарій) є різновидом проекту, у якому відображена як мета і зміст 

дидактичного циклу, так і вся система дій викладача і студентів. До кожної дії 

дається відповідний інструментарій, наводяться критерії і параметри 

оцінювання. У сценарії подається також весь комплект засобів контролю 
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(тести). Це найбільш детальна форма проекту. 

Документами, в яких описується майбутня дидактична система, є: плани, 

програми, методики, навчальні посібники тощо. Сукупність усіх цих 

документів і засобів В.Н. Воронін рекомендує назвати дидактичним 

компонентом [Цит. за: 11, с. 184]. У цих документах дається системний опис 

майбутнього процесу навчання. У літературі знаходимо і більш широке 

поняття – «навчально-методичний комплекс» (НМК). 

Література: основна – 11, 12, 13, 15; додаткова – 22, 63, 68, 71, 77, 78, 81. 

 

Тема 1.7. Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) як 

проект дидактичної системи (практичне заняття) 

1. Загальні зауваги щодо розробки навчально-методичних комплексів 

(НМК) 

2. Стадії розробки НМКД 

3. Розробка типів посібників у НМКД 

 

1. Загальні зауваги щодо розробки навчально-методичних комплексів 

(НМК). В. Беспалько вважає НМК проектом майбутнього навчально-

виховного процесу. Він стверджує, що чим краще вибудовано проект, тим 

більша ймовірність того, що під час його реалізації на практиці мета буде 

успішно досягнута [Цит. за: 11, с. 184]. Найбільш ефективні й оптимальні 

шляхи досягнення мети підготовки фахівців реалізуються за наявності такого 

проекту. Необхідний набір таких документів залежить від того, що має бути 

спроектоване в НМК. Таким об’єктом може бути як конкретна, так і загальна 

дидактична система. Тоді в першому випадку НМК буде моделлю майбутньої 

дидактичної системи вивчення дисципліни (НМКД), а в другому – моделлю 

підготовки спеціалістів (бакалаврів) у цілому (НМКС чи НМКБ). 

2. Стадії розробки НМКД. Розробляючи НМКД, слід враховувати деякі 

природні стадії його розвитку як психолого-педагогічного об’єкта. На першій 

стадії (емпіричній) вся навчально-методична документація створюється на 
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основі досвіду й інтуїції, без опори на чіткі положення психології і педагогіки. 

На другій стадії (теоретичній) кожен документ має будуватися на основі 

певних теоретичних положень психолого-педагогічної науки й оптимізуватися 

за певними критеріями. На третій стадії (практичній) відбувається 

запровадження засобів, ідей, методів комп’ютеризації, що дозволяють 

одержати найвищу ефективність підготовки кадрів. 

3. Розробка типів посібників у НМКД. В. Максаковський і 

Г. Климентенко розглядають НМК як навчальний комплекс для студентів з 

конкретного предмета і комплексом посібників для викладача. НМК може 

складатися з шести типів посібників: 

1) посібники першого типу містять матеріали загальнотеоретичного 

характеру (що виходять безпосередньо за рамки змісту навчального предмета), 

призначені для поліпшення загальної теоретичної підготовки викладачів; у 

НМК подані нові матеріали для ознайомлення викладачів із проблемами тієї 

науки, основи якої в доступній формі вони мають викласти студентам; у центрі 

уваги таких посібників стоять наукові теорії і пов’язані з ними закони, 

концепції, гіпотези, наукові дослідження; 

2) посібники другого типу присвячені методиці викладання даних 

навчальних предметів та підвищують загальний методичний рівень 

викладачів; 

3) посібники третього типу складаються на основі програм і стабільних 

підручників з окремих курсів, містять конкретні роз’яснення і рекомендації 

для викладачів на рівні всього курсу в цілому й окремих основних тем; їх 

призначення – конкретизувати більш загальні положення, що є в посібниках 

першого і, частково, другого типів; 

4) посібники, розроблені з різних аспектів навчання даному предмету, 

розглядають проблеми формування і розвитку наукового світогляду, 

морального, естетичного, екологічного, ергономічного, трудового виховання і 

профорієнтації; 

5) посібники, присвячені окремим формам і видам навчання, 
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проведенню екскурсій і факультативів, позааудиторної роботи і дозвілля, 

містять практичні і лабораторні роботи, алгоритм організації самостійної 

роботи тощо; 

6) шосту групу складають хрестоматії, довідники, які призначені для 

викладачів різних предметів і містять відповідні рекомендації [Цит. за: 12, с. 

110]. 

Література: основна – 2, 3, 4, 11, 12, 15; додаткова – 6, 7, 42, 43, 70, 73, 

76. 

 

Тема 1.8. Теоретичний аналіз основних понять теорії дидактичних 

систем у вищій школі (самостійне вивчення). 

1. Загальні зауваги щодо основних понять і категорій теорії 

проектування дидактичних систем у вищій школі 

2. Теоретичний аналіз понять «проект», «проектування» 

3. Аналіз відмінностей поняття «проектування» від понять «розробка», 

«планування», «прогнозування» 

4. Тотожність і відмінність понять «проектування» і «моделювання» 

5. Можливість застосування у поєднанні понять «проектування» і 

«самореалізація особистості» 

6. Теоретичний аналіз поняття «освітня парадигма» 

7. Теоретичний аналіз понять «дидактична система», «педагогічна 

система, «освітня система» і «методична система» 

8. Аналіз поняття «навчальний процес» 

9. Суть поняття «технологія навчання» 

10. Висновок щодо співвідношення основних понять проблеми 

дидактичних систем у вищій школі 

 

1. Загальні зауваги щодо основних понять і категорій теорії 

проектування дидактичних систем у вищій школі 

Проектування, проектна парадигма, проективна освіта, проектне 
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мислення, проектне знання, проектна мова, проектний метод, проектувальна 

компетенція – поняття, які стрімко проникають у термінологічний апарат 

дидактики, стаючи інноваційними маркерами її когнітивного пошуку. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що дидактичне 

проектування як наукова галузь у даний час перебуває в процесі становлення, 

узагальнення емпіричних фактів і результатів досліджень. Та все ж основні 

поняття, необхідні для дослідження проектування дидактичних систем, хоча й 

масово вживаються, але трактуються не однозначно і не «виросли» до 

категорій. 

А, як відомо, існує усталена думка, що будь-яка теорія повинна мати свій 

категоріальний «каркас» [16]. Категорії мають ряд особливостей, що дозволяє 

серед понять виділити ті, які можна віднести до дидактичних категорій. 

Перша особливість дидактичних категорій полягає в тому, що вони, на 

відміну від дидактичних понять, охоплюють більш широкі галузі навчальної 

діяльності, характеризують не окремі риси конкретного об’єкта, а найбільш 

істотні якості всіх об’єктів даного виду. Друга особливість визначається тим, 

що дидактичні категорії більш історичні, ніж поняття. Їх наукова значимість, 

стабільність і фундаментальність підтверджуються практикою в найбільш 

широкому її розумінні. Третя особливість полягає в тім, що кожна з них, 

відображаючи відповідне дидактичне явище не тільки в констатуючому, а й 

нормативному плані, передбачає категоричну вимогу. Не випадково саме 

дидактичні категорії фактично визначають зміст відповідних дидактичних 

принципів.  

Так, згідно з цими уявленнями, найважливішими категоріями теорії 

оптимізації навчально-виховного процесу є «цілісність», «педагогічні умови», 

«економія часу», «конкретизація завдань навчання і виховання», «педагогічне 

стимулювання», «педагогічний консиліум», «морально-педагогічний клімат на 

уроці», «передовий педагогічний досвід» тощо. До педагогічного вжитку 

вводиться багато нових понять, запозичених з інших галузей знань: «критерій 

оптимальності», «комплексне планування», «інтелектуально-вольовий акт», 
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«проблемно-пошукове мислення» тощо. 

Для побудови логічної структури теорії проектування дидактичних 

систем найкраще виявити серед розмаїття понять ті з них, які можна назвати 

основними, а також простежити, як між собою пов’язані основні і допоміжні 

поняття. На необхідність упорядкування системи педагогічних понять вказує і 

В. Гмурман: «Одна з тенденцій розвитку сучасного знання полягає в тому, щоб 

звести кількість теоретичних понять у кожній з наукових дисциплін до 

можливого мінімуму» [Цит. за: 12, с. 17]. 

Розглядаючи понятійний апарат, можна здійснити аналіз понять, що 

найчастіше зустрічаються і, зіставивши їх, запропонувати педагогічній громаді 

власні визначення. Але для зіставлення виникають дві перешкоди: по-перше, 

подібна робота вже проводилася іншими авторами; по-друге, стосовно 

смислового навантаження, наукові поняття вживаються в різних контекстах і 

мають безліч аспектів, тому їх пряме зіставлення не є коректним. 

Розгляд проблеми дидактичної системи у вищій школі показує, що суть 

її становить вирішення протиріччя між потребою суспільства у фахівцях з 

високим професійним рівнем, які мають тенденцію розвиватися, і способами 

вирішення цього завдання, використовуваними технологіями навчання в 

умовах сучасної класичної вищої школи. За такого формулювання проблеми в 

тезаурусі центральними стають поняття «дидактична система» і поняття 

органічно з нею пов’язані, які є вихідними для неї: «технологія навчання» й 

«навчальний процес». 

Що ж стосується понять «навчання», «виховання», «освіта», «зміст 

освіти», «засоби навчання», «викладач і студент», «підготовка фахівців», то 

вони є первинними для вищезгаданих понять, і використовувати їх слід у тому 

значенні, в якому вони застосовуються сучасною педагогікою. 

2. Теоретичний аналіз понять «проект», «проектування» важливий тому, 

що їх застосування в дидактиці сприяє перегляду уявлень про деякі традиційні 

категорії, вирішенню ряду методологічних проблем, розширює 

термінологічний простір науки.  
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Поняття проектування особистості у навчально-виховному процесі, як 

засвідчують дослідження В.М. Коротова, було введено у вжиток 

А. Макаренком [Цит. за: 12, с. 18], який вбачав у цьому понятті досягнення не 

тільки загальної мети виховання, а й проектування здібностей і схильностей 

конкретного вихованця. Таким чином, А. Макаренко підходив до проблеми 

проектування як мети виховання окремої особистості, а об’єктом вважав 

людину. 

Наступний значний крок у розвитку поняття проектування в дидактиці 

був зроблений відомим логіком, філософом і методологом Г. Щедровицьким, 

який спробував застосувати виробничу й інженерну термінологію до 

вирізнення видів педагогічної діяльності. Поняття проектування поповнило 

педагогічну лексику ще в 1970-і рр. завдяки В. Краєвському, який істотною 

мірою збагатив термінологічний апарат дидактики технічними поняттями, 

насамперед наукового обґрунтування навчання, і його співробітникам 

лабораторії загальних проблем дидактики НДІ загальної педагогіки АПН 

СРСР, які активно використовували такі поняття, як конструктивно-технічна 

(регулятивна) функція педагогіки, принципи конструювання змісту освіти, 

принципи конструювання процесу навчання, проект педагогічної діяльності, 

педагогічне проектування, проектувальна діяльність вчителя тощо. Об’єктом 

проектування, з позицій даного дослідницького колективу, є ідеальні засоби: 

зміст, методи і форми діяльності педагога. 

Відзначаються два можливі трактування терміну «педагогічне 

проектування»: у широкому розумінні, коли воно включає конструювання 

теоретичних і нормативних моделей на основі ще більш загальної теорії, і у 

вузькому розумінні, коли позначає створення конкретних проектів, які 

безпосередньо спрямовують практичну навчальну діяльність. Близьке до цього 

розуміння висловив В. Родіонов, виділивши дві крайні позиції в дидактиці, що 

визначають специфіку педагогічного проектування. Відповідно до першої над 

практикою навчання можлива рефлексія за типом класичної науки, щоб 

одержати теоретичні знання про нові факти, закономірності, закони, 
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результати. Критеріями ефективності тут є новизна, істинність і точність 

опису. Для прихильників другої позиції головним результатом стає не знання 

саме по собі, а припис щодо здійснення діяльності. Відповідно, у продуктах 

рефлексії фігурують насамперед методики, пакети, програми тощо. 

Оцінювання результатів будується за критеріями корисності, надійності, 

економності (засобів, часу, сил), зручності, відповідності певним вимогам 

тощо. Наведені два типи педагогічних досліджень, напевно, слід віднести до 

проекту в широкому розумінні слова. Доцільним є поєднання позитивних 

моментів указаних підходів, пошук об’єктивних критеріїв ефективності 

дидактичної системи, пов’язаних як із новизною та точністю, так і з 

корисністю, надійністю та економністю.  

Важливо також врахувати застереження Н. Коршунової про появу, 

незважаючи на ґрунтовне теоретичне вивчення проблеми, тенденції 

розглядати проектувальну діяльність у відриві від уже сформованої практики 

вироблення дидактичних знань. З’являються претензії на новий тип науковості 

– практико-орієнтовану науку: «Такий тип науки основним предметом 

передбачає проектні розробки нових типів освіти, провідним методом – 

проектний підхід до розвитку педагогічного знання» [Цит. за: 11, с. 21]. 

Деякі автори вважають, що в даний час формується науковість проектно-

програмного типу, відбувається зміна парадигми: «Її ядро складають 

діяльності проектування і програмування, основна характеристика яких 

полягає в тому, що вони розробляють, формують і створюють нові, ще не 

існуючі системи практики освіти. При цьому забезпечуються науковий опис і 

конструктивна розробка принципово нових фрагментів і систем, поява яких 

власне і відрізняє майбутнє від минулого» [Там само]. 

Проектувальники мають керуватися загальноприйнятим, класичним, 

традиційним розумінням проектування як підготовчого етапу виробничої 

діяльності, яке прийняте у технічних науках (М. Азімов, Л. Арчер, 

В. Гаспарський, Дж. Джонс, Я. Дитріх, П. Хілл та ін.). Проектування 

призначене для вирішення актуальної технічної проблеми, основою його є 
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винахід; зміст проекту визначається ціннісними орієнтаціями; у процесі 

проектування моделюється певний об’єкт дійсності; у підсумку проект 

придатний для масового тиражування. 

Хоча ці характеристики мали б бути збережені в педагогіці, часто вони 

ігноруються, що веде до хаосу в термінології, унеможливлює розуміння 

наукових результатів. Існують такі варіанти визначень: 1) «вирощування» 

новітніх форм спільності педагогів, учнів, педагогічної громадськості, нових 

змісту і технологій освіти, засобів і технологій педагогічної діяльності і 

мислення; 2) діяльність, спрямована на розробку і реалізацію освітніх 

проектів, під якими розуміються оформлені комплекси інноваційних ідей в 

освіті, у соціально-педагогічному русі, в освітніх системах і інститутах, у 

педагогічних технологіях; 3) попередня розробка основних деталей майбутньої 

діяльності учнів і педагогів [Цит. за: 11, с. 22] тощо. 

Та все ж, виходячи з класичних уявлень про сутність проектування, 

зберігаючи його ключові особливості, проектуванням у діяльності педагога 

вважаємо цілеспрямовану діяльність щодо створення проекту як інноваційної 

моделі дидактичної системи, орієнтованої на масове використання. При цьому 

словосполучення «створення проекту» не ототожнює проектування як 

самостійний процес з процесами розробки, планування і прогнозування.  

Власне термін «проект» містить три значення, які мають відношення до 

дидактики. Згідно першого, проект – попередній (можливий) текст якогось 

документа; другого – певна акція, сукупність заходів, об’єднаних однією 

програмою, організаційна форма цілеспрямованої діяльності (у цьому значенні 

форма дослідницької діяльності студента позначається терміном «проект»). В 

обох цих випадках робота викладача не є проектуванням, а стає ним за 

третього значення терміна «проект» – діяльність щодо створення (вироблення, 

планування, конструювання) якої-небудь системи, об’єкта чи моделі.  

3. Аналіз відмінностей поняття «проектування» від понять «розробка», 

«планування», «прогнозування» 

«Розробка» (від дієслова «розробити») у тлумачних словниках 
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трактується як усестороннє дослідження, підготовлене й опрацьоване у всіх 

деталях. Існує основна відмінність «розробки» від «проектування», а, отже, ці 

процеси є незалежними і не тотожними: суть розробки – дослідження, а суть 

проектування – зміна дійсності. Розробка, як правило, не базується на якійсь 

принципово новій ідеї, оскільки розробляти можна уже відоме, причому 

знайомим засобом, чим і займається викладач, готуючи навчальні заняття, 

теми, методики тощо. Вона не завжди орієнтована на майбутнє, на 

можливості, перспективи і наслідки, оскільки педагог усвідомлює реалії, але 

не в змозі врахувати всі запити завтрашнього дня. Якість розробки залежить 

від того, наскільки повно розглянуті всі аспекти об’єкта, у той час як на якість 

проекту істотно впливають особисті ціннісні орієнтації педагога. Розробка 

передбачає діяльність конкретного педагога без спеціальної підготовки об’єкта 

до масового використання, що є обов’язковим при проектуванні. 

«Планування» також не слід ототожнювати з «проектуванням». Ці 

поняття мають спільні ознаки: орієнтація на майбутнє; активний вплив на 

соціальні процеси; конкретне вирішення перспективних проблем; гнучкість, 

багатоваріантність, хоча й у чітко визначеному, порівняно вузькому діапазоні. 

Це часто сприяє їх поєднанню, визначенню одного через інше. Так, 

В. Беспалько вважає проектом багатоетапне планування [6, с. 23], 

Т. Стефановська – план [57, с. 281]. Проте це два самостійних поняття. 

Планування – лише невеличка частина проектувальної діяльності педагога, яка 

використовується на всіх її етапах. Проект у силу більшої деталізації допускає 

менше неоднозначності при реалізації, ніж план. У проекті подаються вигляд, 

елементи об’єкта, а в плані – припис щодо його переходу з одного стану в 

інший. Крім того, як відзначають В. Краєвський і І. Лернер, «проект – 

індивідуальне уявлення вчителя про власну майбутню діяльність... Не всі 

елементи такого уявлення можуть і мають включатися в план. Частина 

інформації залишається в його педагогічній свідомості. Проектування лише в 

кінцевому рахунку, лише в результаті знаходить своє втілення (притому 

неповне) у плані» [Цит. за: 11, с. 23]. 
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«Прогнозування» також має ряд істотних відмінностей від 

«проектування», адже це насамперед систематичне дослідження перспектив 

розвитку об’єкта, здійснюване паралельно проектуванню. Найбільше чітко 

розмежувати ці поняття можна на основі їхньої мети, результату і критеріїв 

оцінювання. З цих позицій головна мета прогнозування – опис характеристик 

майбутнього об’єкта, а проектування – його побудова. Результатом 

прогнозування є абстрактне уявлення майбутнього об’єкта, а проектування – 

конкретна, детальна його побудова. Прогноз оцінюється за його відповідністю 

дійсності, а проект – за відповідністю наміченій меті. 

Стосовно проектування і конструювання, то їх розходження досить 

відносне. Але усе-таки відмінність вбачається в тім, що проектування може 

бути і теоретичним (на папері або комп’ютері), а конструювання передбачає 

матеріальне (реальне) втілення проектної діяльності. 

4. Тотожність і відмінність понять «проектування» і «моделювання» 

У дидактиці проектування має свого «терміна-партнера», який часто 

супроводжує його в наукових текстах, – моделювання. У деяких публікаціях ці 

терміни використовуються як тотожні і підмінюють один одного, тобто 

стають, де це припустимо, синонімами. 

Класичне визначення моделі: штучно створений зразок у вигляді схеми, 

фізичних конструкцій, знакових форм або формул, що, будучи схожий на 

досліджуваний об’єкт (чи явище), відображає і відтворює у більш спрощеному 

й грубому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки і відносини між 

елементами цього об’єкта. Умовно виділяються три види моделей: фізичні (які 

мають природу, схожу з оригіналом); матеріально-математичні (їх фізична 

природа відрізняється від прототипу, але можливий математичний опис, що 

характеризує поведінку оригіналу); логіко-семіотичні (конструюються зі 

спеціальних знаків, символів і структурних схем). Між названими типами 

моделей немає чітких меж. Моделі дидактичних систем переважно входять до 

другого і третього виду. 

Проектування спрямоване на створення моделей планованих (майбутніх) 
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процесів і явищ (на відміну від моделювання, що може поширюватися і на 

минулий досвід з метою його більш глибокого осмислення). Компонентами 

проектної діяльності можуть бути конкретні моделі або модулі, функціональні 

вузли, що поєднують сукупність елементів проектованої системи. 

Дидактика пропонує у проектуванні застосовувати декілька видів 

моделей: прогностичну модель для оптимального розподілу ресурсів і 

конкретизації цілей; концептуальну модель, засновану на інформаційній базі 

даних і програмі дій; інструментальну модель, за допомогою якої можна 

підготувати засоби виконання і навчити викладачів роботі з педагогічними 

інструментами; модель моніторингу для створення механізмів зворотного 

зв’язку і способів коректування можливих відхилень від планованих 

результатів; рефлексивну модель, що створюється для вироблення рішень у 

випадку виникнення несподіваних і непередбачених ситуацій.  

Сучасні дослідження підтверджують дієвість принципу невизначеності 

для гуманітарних систем, згідно з яким результати їх взаємодії і розвитку не 

можуть бути детально передбачені, тому часто для них застосовують ймовірне 

проектування. Неможливе існування абсолютно схожих навчальних ситуацій і 

умов, тому що в основу сучасної освітньої системи вводиться принцип 

невизначеності ряду навчальних параметрів і параметрів управління. У 

сучасній системі освіти не обов’язково, а часом і неможливо створити один 

педагогічний інструментарій і застосовувати його в ізоморфних (подібних) 

навчальних ситуаціях. 

Співставлення моделювання і проектування сприяє їх взаємному 

значеннєвому «збагаченню», тобто проект як система стає підсистемою 

моделі, і, навпаки, саме проектування може складатися з більш детальних 

моделей. Проектування передбачає створення конкретних моделей; 

моделювання, у свою чергу, складається із сукупності елементів, у тому числі 

включає теорію проектування. Це взаємопроникнення можна ізоморфно 

продовжити як вглиб, так і вшир. Очевидно, можливе й інше тлумачення 

змістової залежності цих понять.  
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Завершуючи аналіз поняття «проектування» у діяльності викладача 

відзначимо його суть – це процес створення проекту, що відображає 

вирішення тієї чи іншої проблеми. Проект здійснюється в умовах навчального 

процесу і спрямований на забезпечення його ефективного функціонування і 

розвитку. Він обумовлений потребою вирішення актуальної проблеми, має 

творчий характер і спирається на ціннісні орієнтації. Результатом 

проектування є модель об’єкта педагогічної дійсності (у нашому варіанті – 

дидактичної системи у вищій школі), що має системні властивості, ґрунтується 

на педагогічному винаході, оскільки в її основі лежить новий спосіб 

вирішення проблеми, і передбачає можливі варіанти використання. 

5. Щодо можливості застосування у поєднанні понять «проектування» і 

«самореалізація особистості» слід відмітити, що вони традиційно 

використовувалися в різних, навіть далеких сферах діяльності: перше – 

головним чином у техніці, а друге – в галузі гуманітарних знань. Тому 

дослідження «проектування у дидактичній системі особистості, яка 

самореалізується» є непростою й актуальною проблемою. Обидва терміни вже 

легітимізувались у дидактиці. Тому проблема проектування системи навчання 

особистості, яка самореалізується, не є надуманою, а існує реально, оскільки 

саме поява нового терміну може стати «своєрідним каталізатором, джерелом 

постановки проблеми» [47, с. 5]. 

Якщо проектування є «уявленням (образом) майбутнього результату 

діяльності», а «особистість, яка самореалізується» – людина, здатна 

самостійно визначити напрям свого розвитку, але при цьому не завжди 

студент чітко уявляє кінцевий результат, то вищезгадане словосполучення 

«проектування у дидактичній системі особистості, яка самореалізується» є 

досить суперечливим. Проте слід шукати шляхи вирішення протиріччя між 

директивним характером процесу проектування дидактичної системи у вищій 

школі і прагненням особистості до життєвого і професійного самовизначення. 

6. Теоретичний аналіз поняття «освітня парадигма» 

Оскільки будь-яке проектування починається з уточнення структури 
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освітньої парадигми, її змістовного наповнення, тобто методологічних основ, 

слід з’ясувати суть цього поняття. У цьому розумінні освітня парадигма є 

основоположною моделлю для будь-якої наукової діяльності, у тому числі і 

для теорії проектування дидактичних систем. Загальноприйнятим є визначення 

парадигми як моделі науково-педагогічної діяльності, що є сукупністю 

теоретичних положень, методологічних основ, понять і ціннісних критеріїв. 

Сучасні форми реалізації підходів не є абсолютно новими для дидактики, 

наприклад такі інноваційні напрями: перехід на особистісно орієнтоване 

навчання; створення сприятливих умов для розвитку креативності студентів і 

їх здібностей до професійної самореалізації; гуманізація і гуманітаризація 

освіти; формування системи цінностей; застосування технологій навчання, які 

зберігають здоров’я, природовідповідних технологій тощо. 

Причиною появи вказаних інновацій є спроба протиставити іншу 

позицію домінуючій донедавна моделі навчання, орієнтованій на знання. 

Орієнтація на знання, уміння, навички («ЗУНи») є спрощеним уявленням, 

акцентом лише на одному компоненті діяльності педагога. Особистісно 

орієнтоване навчання теж може мати обмеження, як і знаннєво орієнтоване, 

якщо воно доводиться до абсурду, коли зневажаються спеціальні знання, 

професійні уміння і технологічні навички. Недостатня увага, скажімо, 

соціально або ціннісно орієнтованому навчанню приведе до такої жорсткої 

критики, якій піддається зараз знаннєво орієнтоване. Хоч принцип 

природовідповідності описаний у «Великій дидактиці» більше трьохсот років 

тому, але переконливих доказів переваги природовідповідності порівняно з 

культуровідповідністю чи науковідповідністю поки-що немає. 

Модель практичної освітньої діяльності змінюється і навіть змушена 

змінюватися разом зі зміною соціокультурних умов. З позицій вимог 

Болонського процесу слід говорити про професійно орієнтоване навчання, 

оскільки завданням вищої професійної школи є підвищення 

конкурентоспроможності і здатності випускників європейських ВНЗ до 

працевлаштування в умовах глобального ринку праці. 
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7. Теоретичний аналіз понять «дидактична система», «педагогічна 

система, «освітня система» і «методична система» 

Аналіз наукових публікацій з теорії дидактичних систем показав, що 

лише останні з них віддають перевагу поняттю «дидактична система» над 

поширеним раніше терміном «педагогічна система», а деякі автори слугуються 

й термінами «освітня система» і «методична система». Найбільш точним 

відображенням явища є варіант «дидактична система», бо саме дидактика, як 

наука про навчання, досліджує навчальні системи. Педагогіка у сучасних 

умовах вже, власне, й не наука, оскільки дослідники все частіше застосовують 

щодо неї узагальнююче «об’єднання» – «педагогічні науки»; методика – ще не 

наука, бо розглядає «рецепти» викладання конкретних навчальних предметів і 

не виходить на загальні закономірності, закони навчання (які є обов’язковими 

атрибутами науки); освіта – по суті, є сукупністю «навчань», тому поняття 

«освітня система» – вторинне щодо «дидактичної системи». 

Отже, основні поняття даного тезауруса це: «дидактична система» (її 

різновид у вищій школі – «професійно-орієнтована дидактична система»), 

«навчальний процес» і «технологія навчання» (відповідно, не доцільним є 

масове і не завжди точне вживання названих явищ як «педагогічні системи», 

«педагогічні процеси», «педагогічні технології»). 

Родове поняття «система» означає сукупність елементів, взаємозалежних 

між собою так, що виникає певна цілісність, єдність. Автори одного з 

підручників із системного аналізу [52, с. 232] називають «системою» 

сукупність елементів, які мають такі ознаки: а) зв’язки, які дозволяють за 

допомогою переходів від елемента до елемента поєднати два будь-яких 

елементи сукупності; б) властивості (призначення, функції), відмінні від 

властивостей окремих елементів сукупності; ознака «а» називається зв’язками 

системи, а ознака «б» – її функцією. 

Система характеризується такими особливостями: цілісністю, 

структурністю, взаємозв’язком системи й середовища, ієрархічністю, 

множинністю опису. В. Садовський підкреслює такі важливі характеристики 
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системи: упорядкованість, організація, структура. 

Символічний запис системи має такий вигляд:  

∑:{{М}, {X}, F}, 

де ∑ – система;  

{М} – сукупність елементів у ній;  

{X} – сукупність зв’язків; 

F – функція (нова властивість) системи. 

Відповідно до наведеного системного підходу, поняття «дидактична 

система» має характеризуватися цілеспрямованим на розвиток студента 

функціонуванням, особливими структурами, зв’язками й відносинами між її 

елементами. Скориставшись вище запропонованою символічною формулою 

системи, стосовно дидактичної системи одержимо такий опис: 

{М} – елементи системи: викладач і студент; зміст навчання, як правило, 

регламентований певними планами й програмами; засоби навчання (у т. ч. 

умови для цього); 

{X} – зв’язки й відносини між цими елементами, які реалізуються у 

вигляді технологій, методів і прийомів, організаційних форм навчання, а також 

різних форм і видів спілкування між викладачем і студентом, студентів один з 

одним, відношення студентів до змісту й засобів спілкування, навчання; 

F – якість (функція) системи, що стосовно до дидактичних систем може 

розглядатися як розвиток професійних, розумових і моральних якостей 

студента; 

G – системотворчий фактор (Г. Александров). 

Схематично дидактична система може бути показана як зв’язок її 

елементів – викладач; студент; зміст навчання; технології навчання; засоби 

навчання (умови); мета; середовище; F – якість (функція) системи; G – 

системотворчий фактор, який, як правило, означає діяльність, її різновиди та 

іншу взаємодію між елементами системи.  

Отже, згідно з символічним записом дидактичної системи у загальному 

вигляді: ∑:{{М}, {X}, F, G}, а для випадків автоматизованого навчання: 
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∑:{{М r}, {М t}, {М i}, {X I}, {X II},... {Х i}, F, G}, 

де М r – людський фактор, який безпосередньо впливає; 

М t – технічні засоби навчання; 

М i – інші елементи системи; 

{Х i} – зв’язки між тими або іншими елементами системи; 

G – її системотворчий фактор. 

8. Аналіз поняття «навчальний процес» 

Наступним елементом тезауруса є «навчальний процес». У теорії 

системного аналізу [52] спочатку вводиться поняття стану в системі, потім 

розглядається певний елемент. Що з ним може статися? Він може бути 

поміщений у систему, виключений із неї, переміщений з одного місця на інше. 

Можуть бути змінені його зв’язки. Такі ситуації стосуються змін структури 

системи. Можливі й інші перетворення – будь-який елемент має ряд 

властивостей, характеристик, які теж можуть змінюватися, а за ними 

змінюються властивості, характеристики груп елементів, модулю й системи в 

цілому. Коли фіксуються всі значення характеристик систем, важливі для мети 

розгляду, це має назву стан системи. 

Зміна якихось характеристик веде до зміни станів системи, до набору 

станів системи. Нехай вибраний певний фізичний параметр, такий, що різні 

стани відповідають його різним значенням. Тоді процесом називають набір 

станів системи, що відповідає впорядкованій безперервній або конкретній 

зміні деякого параметра, що визначає характеристики (властивості) системи. 

Процес руху (зміни) системи в часі називають динамікою системи. 

В. Садовський називає послідовний набір станів системи її поведінкою [Цит. 

за: 11, с. 29]. 

Навчальним процесом є процес у дидактичній системі, який відображає 

ті зміни (стани), що відбуваються в керованому об’єкті (студентові), оцінювані 

показниками: якість засвоєння знань, навичок і вмінь; показники розумового 

розвитку й формування професійно значимих особистісних якостей. Динаміка 

навчального процесу головним чином визначається часовими показниками. 
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Деякі дослідники включення навчального процесу до елементів 

дидактичної системи вважають алогічним. Аналіз літератури підтверджує 

також необґрунтованість сучасних поглядів на оптимізацію навчальних 

процесів, відкриває широкі можливості для подальшого розвитку загальної 

теорії прийняття педагогічних рішень. Г. Александров підкреслює, що 

розроблена теорія «педагогічної оптимізації» (так назвемо умовно сучасні 

теорії оптимізації різних педагогічних феноменів) неадекватно відображає 

реальні процеси, не відповідає вихідним положенням системного аналізу. Ним 

докладно й детально доводиться висунуте твердження й, залежно від ступеню 

формалізації використовуваних понять, розглядаються три основних випадки: 

1) завдання оптимального вибору; 2) завдання вибору; 3) загальне завдання 

прийняття рішень [Цит. за: 11, с. 30]. 

Основна увага приділяється загальному завданню прийняття рішень. Як 

відзначав у свій час Д.І. Менделєєв, насправді наукова систематизація полягає 

не просто в тому, щоб «розкласти по поличках» окремі частини. Вона 

передбачає розміщення досліджуваних явищ у таких зв’язках, які розкривають 

їх істотні зв’язки й глибокі основи. 

9. Суть поняття «технологія навчання» 

Щодо суті поняття «технологія навчання», слід відзначити, що аналіз 

психолого-педагогічної літератури засвідчує існування словосполучень 

«педагогічна технологія», «навчальна технологія», «технологія навчання», 

«технологія виховання», «технологія розвитку особистості», «технологія 

особистісного впливу», «технологія творчої діяльності» тощо. До того ж 

поняття «технологія» інтерпретується неоднозначно. 

Вживання терміну «педагогічна технологія» є необґрунтованим, це – 

невдалий переклад з англійської мови багатозначного слова «education», 

особливо, якщо воно йде у поєднанні з іншими словами. Так англійське 

«education technology» породило український сурогат «освітня технологія», 

яким, поряд з «педагогічною технологією», хочуть витиснути абсолютно 

відповідне суті поняття «технологія навчання» [3]. 



 

 
599 

Значну увагу дослідженню суті поняття «педагогічна технологія» 

приділяють українська дослідниця С. Сисоєва та російський автор Г. Селевко, 

«дидактична технологія» – Д. Чернілевський. Дослідники відзначають 

існування близько трьохсот різних визначень цього терміну, зупинимося лише 

на двох з них. Перше визначення педагогічної технології – сучасний метод 

створення, застосування і визначення всього процесу викладання та засвоєння 

знань із урахуванням технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії, що 

ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти. Друге популярне 

визначення, яке належить М. Кларіну, педагогічну технологію розглядає як 

системність і конструювання навчального процесу, які гарантують досягнення 

поставленої мети [27, с. 24]. 

Аналізуючи ці визначення, доводиться зробити висновок, що обоє вони 

не зовсім вдалі, особливо перше, тому що громіздке і тавтологічне. Напевно, 

термін «технологія» стосовно педагогічних явищ звучить дещо формально й 

малопереконливо, тому що він у більшій мірі характеризує механічні процеси, 

взаємодію людини із предметами, речами, навколишнім середовищем, а не 

взаємодію з людиною.  

Поняття «технологія навчання» слід розглядати у дидактичному аспекті, 

тобто як спосіб взаємодії суб’єктів навчання. Технологія є певна послідовність 

операцій, дій, спрямованих на досягнення навчально-виховної мети 

(Л. Байкова); система, в якій послідовно втілюється на практиці заздалегідь 

спроектований навчально-виховний процес (В. Беспалько); сума науково 

обґрунтованих заходів виховного впливу на людину чи групу людей, галузь 

професіональної підготовки педагога, пов’язана з його творчістю і 

майстерністю (Н. Щуркова). В одному з навчальних посібників для студентів 

магістратури зроблено аналіз сучасних технологій навчання, який зараз 

наведемо, і звернемо увагу шановного читача на важливі, з нашої точки зору, 

моменти. Автор наводить визначення поняття «педагогічної технологія» 

популярного в Росії дослідника В. Монахова – продумана в усіх деталях 

модель педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення 
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навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів 

та вчителя (виділені мною тут і далі напівжирним шрифтом ключові слова, 

через які дається визначення, а також вказується на важливий резерв і сферу 

діяльності вчителя – проектування). 

Педагогічна технологія трактується ЮНЕСКО (у перекладі 

С. Вітвицької) як системний метод створення, застосування і визначення 

усього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і 

людських ресурсів в їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію 

форм навчання (на це можна сказати: «метод є метод», до чого тут 

«педагогічна технологія»?). 

Наведене в аналізованій праці і детальне визначення сучасного 

українського науковця: «педагогічна технологія – створена адекватно до 

потреб і можливостей особистості і суспільства теоретично обґрунтована 

навчально-виховна система соціалізації, особистісного і професійного 

розвитку і саморозвитку людини в освітній установі, яка, внаслідок 

упорядкованих професійних дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль 

всіх учасників освітнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну 

реалізацію свідомо визначеної освітньої мети та можливість оптимального 

відтворення процесу на рівні, який відповідає рівню професійної майстерності 

педагога» (чи не занадто «науковим» видалося Вам таке визначення?). 

С. Вітвицька наводить визначення, на нашу думку, неіснуючого явища, 

через терміни – наука, мистецтво, процес тощо. На диво, автору вдалося 

узагальнити всі ці визначення, звести їх до трьох аспектів: а) «наукового» – 

педагогічна технологія – складова педагогічної науки, що проектує педагогічні 

процеси у педагогічних системах (назва аспекту мною взята в лапки, бо 

науковість полягає не у трикратному повторі слів «педагогічної», 

«педагогічні», «педагогічних», а складова науки не проектує – це роблять 

люди); б)процесуально-описового – опис, алгоритм процесу, сукупність цілей, 

змісту, методів і засобів для досягнення гарантованих результатів, 

запланованої мети (тут, власне, і вихоплене міжнародне розуміння терміну 
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«технологія»); в) процесуально-дійового – здійснення технологічного процесу, 

функціонування всіх особистісних інструментальних і методологічних 

педагогічних засобів (на нашу думку, цей «аспект» є також зайвим, як і «а», бо 

«технології» без «дії» не буває). 

Якщо коротко визначати суть терміну технологія навчання, то воно має 

містити такі десять слів: жорсткий алгоритм прийомів, методів, технік 

навчання, який гарантує досягнення мети. Ключовими з них є слова, виділені 

курсивом. Структура технологічного навчального процесу показана на рис. 13. 

 

 

Рис. 13. Структура технологічного навчального процесу 

 

Хоча термін «технологія» стосовно педагогічних явищ звучить дещо 

формально, адже він більше характеризує механічні процеси, взаємодію 

людини з предметами, речами, навчальним середовищем, а не взаємодію 

людей. Лише умовно можна перенести його на цю сферу, дотримуючись 

загальноприйнятого визначення технології як сукупності прийомів, 

застосовуваних у якійсь справі.  

Викладач вищої школи може мислити категоріями «гуманізм, 

забезпечення уваги 

створення мотивації 

пред'явлення цілей 

 

залучення (пригадування) всього необхідного матеріалу 

стимулювання і керівництво навчальною діяльністю 

мотивування досягнення намічених навчальних результатів 

перевірка правильності досягнутих результатів 

забезпечення зворотного зв'язку на основі тестового контролю 

і необхідної корекції 

підсумкове критеріальне оцінювання результатів  
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інтелігентність, свобода, розвиток, самостійна особистість» або «ефективні 

технології, контроль, вимірювання». Правда, можливий і третій варіант: 

розмови про гуманізм, інтелігентність, творчість є частиною технології. Це й є 

характерна для нас підміна понять, тобто найбільш соціально небезпечний 

варіант. Адже відбувається інфляція цінностей, слова перестають мати смисл, 

людина перестає розуміти з чим має справу, вона стає об’єктом всіляких 

маніпуляцій. 

Щоб цього не сталося, слід термін «технологія навчання» вживати тоді, 

коли є чітка алгоритмічна послідовність і гарантується одержання кінцевого 

результату. Тому аналіз будь-якої технології навчання передбачає розкриття 

притаманного їй алгоритму дій і пояснення критеріїв гарантованого 

результату. Сутність технології навчання полягає в побудові системи 

навчальних завдань і розробці алгоритму дії студента. 

Звернення до проблеми технологій навчання є породженням 

усвідомлення викладачами вищої школи відриву педагогічної науки від 

практики. Недостатньо того, що наука формулює педагогічну теорію, навіть 

найдосконалішу. Теорія має «заземлитись» через застосування конкретної 

технології впровадження теорії в життя. Технологія є певним механізмом, що 

повинен привести у перетворюючий рух педагогічну дійсність, всю систему 

вищої освіти. Рушійною силою цього перетворення є практико-орієнтована 

наука. Відбувається зустрічний рух теорії і практики, які й породжують 

технологію. Така технологія має викликати до життя щось, чого не існує, 

ініціювати розвиток системи освіти у потрібному напрямі. 

10. Висновок щодо співвідношення основних понять проблеми 

дидактичних систем у вищій школі полягає в тому, що тезаурус виглядає так: 

«дидактична система» – як влаштований досліджуваний об’єкт, якою є його 

організація та структура; «навчальний процес» – що відбувається в цьому 

об’єкті; «технологія навчання» – яким чином відбуваються зміни, процеси в 

досліджуваному об’єкті. Технологія навчання є динамічною, операційно-

структурною характеристикою процесу, який відбувається у дидактичній 
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системі. 

Література: основна – 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15; додаткова – 2, 3, 5, 6, 16, 22, 

27, 47, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 73, 77. 

 

Тема 2.3. Педагогічна майстерність викладача у проектуванні мети 

навчання студента (практичне заняття) 

1. Загальні зауваги щодо актуальності педагогічної майстерності 

викладача у проектуванні мети навчання в сучасних умовах 

2. Пошук найбільш ефективних способів реалізації мотиваційної функції 

викладача 

3. Методи навчання, які забезпечують зовнішню мотивацію студентів до 

навчання 

4. Мотиваційне проектування під час планування навчального процесу 

5. Аналіз можливостей зворотного зв’язку як засобу мотивації студентів 

6. Висновок про важливість проектування мети навчання 

 

1. Загальні зауваги щодо актуальності педагогічної майстерності 

викладача у проектуванні мети навчання в сучасних умовах  

Традиційно роль викладача полягала в повідомленні інформації, 

оскільки він був основним джерелом знань. Викладач передавав інформацію 

студентам, у той час як студенти пасивно слухали і записували. В останні 

десять років, особливо із запровадженням ідей Болонського процесу, появі 

численних досліджень і нової практики викладання, роль викладача значно 

змінилася. Сучасний викладач (або тьютор) є помічником, людиною, яка 

допомагає студентам учитися. Важливе місце знаходить мотиваційна функція 

викладача, його професійні вміння створити і розвинути мету професійного 

навчання студента. Зважаючи на це, проблема розвитку проектувальних вмінь 

викладача як складової його педагогічної майстерності, можливостей його 

впливу на проектування мети навчання студентом стає досить актуальною в 

умовах переходу вищої школи України на засади Болонського процесу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми, показує зростання уваги до проблеми 

педагогічної майстерності викладача у вищій школі (І. Зязюн, Т. Іванова, 

М. Лещенко, В. Пилипчук, Е. Помиткін, М. Солдатенко, Н. Тарасевич та ін.). 

Деякі теоретичні і практичні аспекти даної проблеми розглядаються у 

наукових працях з філософії освіти (В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, 

В. Журавський, В. Кремень, В. Лутай); теорії неперервної професійної освіти 

(В. Луговий, Н. Ничкало, С. Сисоєва); педагогіки вищої школи (А. Алексюк, 

В. Андреев, С. Архангельський, Г. Васянович, І. Лернер, Є. Полат, В. Сагарда, 

Л. Хомич). У зарубіжних виданнях спостерігаємо зародження інтересу 

науковців до даної проблеми. 

Важливо обґрунтувати напрями розвитку педагогічної майстерності 

викладача у проектуванні мети навчання студента. Для цього слід знайти 

методи і способи здійснення мотиваційної функції викладача, виявлення умов 

її ефективного виконання, пошук і вироблення практичних рекомендацій щодо 

удосконалення мотиваційної функції викладача.  

Сучасне навчання передбачає роботу студентів, здебільшого, самостійно 

чи в невеликих групах, виконання ними різних завдань (практичних, 

письмових), перебування в різних місцях (аудиторіях, лабораторіях, 

електронних чи звичайних бібліотеках). Кожен студент може проявити себе на 

різних стадіях навчання, яке має індивідуальний характер для задоволення 

індивідуальних вимог і здібностей. Така індивідуалізація навчання має певні 

переваги: студенти вчаться планувати своє навчання самостійно; студенти самі 

активно залучаються до навчання і вчаться на основі свого досвіду; кожен 

вчиться у власному темпі. 

2. Пошук найбільш ефективних способів реалізації мотиваційної функції 

викладача розпочнемо з виділення таких позицій його діяльності:  

1) усвідомлення своєї ролі як викладача: виявлення рівня потреб 

студентів (планування дослідження потреб, початкове вивчення і оцінювання 

потреб); створення позитивного ставлення до навчання; обговорення методів 
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управління групою; проведення самооцінки викладання; 

2) планування й організація навчання: визначення очікуваних 

результатів навчання; постановка мети навчання, пов’язаної з очікуваними 

результатами навчання; планування і підготовка програм навчання; 

планування заняття; вибір відповідних методів навчання (заохочення 

самостійної роботи студентів, навчання в групах, навчання на основі досвіду); 

використання навчальних ресурсів і засобів навчання; зв’язок змісту і 

послідовності навчання з потребами студентів; 

3) управління процесом навчання: використання технологій викладання, 

які відповідають конкретній групі; створення і підтримка ефективного 

навчального середовища; планування різних видів навчальної діяльності; 

використання відповідної даній аудиторії професійної мови; використання 

відповідних ресурсів; використання відповідних методів оцінювання процесу 

навчання; заохочення зворотного зв’язку від студентів; 

4) організація підтримки студентів: надання ефективної допомоги 

студентам; забезпечення доступу студентів до консультативної підтримки; 

надання індивідуальних консультацій; ефективна комунікація зі студентами в 

процесі навчання; обговорення процесу навчання зі студентами; 

5) оцінювання результатів навчання і досягнень студентів: використання 

відповідних методів для оцінювання досягнень; надання адекватного і 

своєчасного зворотного зв’язку; 

6) оцінювання якості викладання: оцінювання попереднього навчання в 

групі; виявлення сильних і слабких рис студента; аналіз сильних і слабких рис 

студента; надання конструктивного зворотного зв’язку про прогрес і успіхи 

кожного студента; оцінювання якості викладання і навчання; 

7) самооцінка власної педагогічної діяльності: оцінювання своєї власної 

практики; планування майбутньої педагогічної діяльності; участь у підвищенні 

професійної кваліфікації. 

3. Методи навчання, які забезпечують зовнішню мотивацію студентів до 

навчання, є продуктивними й ефективними. Серед них – похвала (заохочення – 
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«гарна відповідь» чи «це цікаво», є гарним мотиваційним прийомом; деякі 

студенти, здебільшого екстраверти, можуть навпаки, бути краще мотивовані, 

коли відчувають почуття провини, але в будь-якому випадку коментар 

викладача важливий для студента), результати тестів, оцінювання (вони 

дозволяють їм бачити, що вони досягають певних успіхів; погані результати 

мають бути діагностикою, виявленням труднощів), зацікавленість (виникає, 

коли студенти очікують чогось нового, раніше невідомого, але якщо етап 

інтриги триває занадто довго, то в студентів може з’явитися розчарування), 

неочікуване (незмінний індивідуальний метод навчання викладача дає змогу 

студентам передбачати стиль викладання, дещо розслабитися; мотивуючими 

можуть стати нові, раніше не використовувані методи навчання), 

використання матеріалу, знайомого студентам (коли є проблеми з розумінням 

нового матеріалу, доцільним є використання прикладів, що є знайомими 

студентам), незвичайні контексти (коли концепції чи принципи вивчені, можна 

переходити до застосування їх студентами у незвичайних ситуаціях), ігри і 

моделювання.  

Серед факторів, що негативно впливають на мотивацію, студентами і 

експертами названі: нудні, нецікаві лекції; тести чи контрольні роботи, що є 

занадто важкими чи занадто легкими; відсутність зворотного зв’язку про 

досягнення студентів; занадто повільний чи занадто швидкий темп; велика 

тривалість одного заняття; погане освітлення, опалення, акустика; очікування 

допомоги від викладача; вказівка на те, що тема буде важкою тощо. 

4. Мотиваційне проектування під час планування навчального процесу 

слід здійснювати, концентруючись не лише на головній частині заняття, а й на 

початку і завершенні, оскільки ці частини є дуже важливими і мають бути 

частиною процесу планування. Розглянемо три основних етапи навчального 

заняття: початок, основна частина, завершальний етап, і способи мотивації 

студентів на кожному з етапів. 

Початок заняття, або настановна частина, призначена для того, щоб 

мотивувати студентів до одержання знань; пов’язати їх з попередніми 
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знаннями, інформувати про план заняття, пояснити важливість теми і як 

отримані в ході заняття знання й уміння будуть використовуватися надалі.  

Вибір методів навчання у основній частині забезпечує мотивацію в 

навчальному процесі. Але й емоційне ставлення викладача має суттєвий вплив 

на мотивацію – більш емоційне ставлення мотивує студентів краще. 

Деяким студентам подобається навчатися в малих групах. Якщо це так, 

то робота в малих групах може давати кращі результати, ніж індивідуальні 

підходи. Таблиця 6, яка наведена нижче, дає короткий огляд деяких аспектів, 

які можуть враховуватися для вибору методів навчання. Слід, звичайно, 

враховувати власні переваги і здібності, використовуючи ті чи інші методи 

навчання. 

Таблиця 6.  

Вибір методів навчання 

Аспекти вибору методів Важливі особливості для вибору 

Мета, яку треба досягти 
Врахування індивідуального 

психологічного стилю навчання 

Величина групи Різні методи підходять для різних груп 

Потреби студентів Врахування структури потреб студентів 

Мотивація студентів 

Правильно вибрані методи навчання 

можуть мотивувати студентів до 

навчання 

 

Так, наприклад, дослідниками названі такі методи навчання, доцільність 

яких залежить від розміру групи (табл. 7).  

Завершальний етап заняття має бути спланований так само 

скрупульозно, як і початковий етап заняття. Часто викладачеві бракує часу на 

завершення теми, чи, навпаки, залишається занадто багато часу. Завершальний 

етап має ретельно плануватися і займати приблизно 10 % часу від заняття. 

На будь-якому занятті викладач обмінюється досить великою кількістю 

інформації зі студентами. Завдання полягає в тому, щоб нагадати студентам 

про головні аспекти заняття, і перемістити інформацію з короткострокової в 

довгострокову пам’ять. Мета включає: 1) перевірку розуміння студентами 

змісту; 2) з’єднання змісту даного циклу з минулим досвідом; 3) оцінювання. 
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Таким чином, перевірка розуміння змісту могла б включати тестування чи 

перевірку основних моментів, що були вивчені протягом заняття. Це можуть 

бути запитання і відповіді, засновані на меті заняття, чи відповіді викладача на 

будь-які запитання, які студенти можуть задати. 

Таблиця 7.  

Залежність методів навчання від величини групи 

Величина 

групи 
Найбільш доцільні методи 

Велика група 

(більше 20 осіб) 

Лекція, демонстрація, командне викладання, 

обговорення, дебати, запитання  

і відповіді, відео 

Мала група 

(від 5 до 20 

осіб) 

Семінар, лабораторне заняття, ділова гра, 

«мозкова атака», екскурсія, рольова гра, розгляд 

ситуацій 

Індивідуальне 

навчання 

(менше 5 осіб) 

Метод проектів, індивідуальні консультації, 

дистанційне навчання 

 

5. Аналіз можливостей зворотного зв’язку як засобу мотивації студентів 

є важливим, адже його забезпечення є головним завданням оцінювання 

студентів. Мотиваційний ефект може мати оцінка, яка сприяє більш 

досконалому виконанню завдання. Зворотний зв’язок може бути не лише у 

вигляді оцінки, а й коментарію щодо виконаного завдання. На оцінку студент 

реагує відразу. Коментарі вимагають більше часу, але вони відіграють велику 

мотиваційну роль і можуть принести більше користі студентам. Коментарі 

можуть також дуже розчарувати студента. Немає сумніву, що оперативний 

зворотний зв’язок найбільш доцільний, адже зроблена робота ще свіжа в 

пам’яті студента. Студенти мають знати і розуміти критерії оцінювання. Якщо 

студенти зрозуміли критерії і докладають усі зусилля, для того, щоб виконати 

різні аспекти завдання, викладач також може запитати їх, які форми 

зворотного зв’язку їм здаються кращими. Якщо зворотний зв’язок буде в тій 

формі, яку студенти самі вибрали, то ставлення до такого зв’язку в них буде 

більш уважним й більш мотивованим. 

Існує декілька видів зворотного зв’язку, який викладач може 
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застосувати: 1) намагатися скоротити час між письмовим завданням студента і 

зворотним зв’язком – якщо це можливо, слід зробити зворотний зв’язок 

миттєвим; 2) давати коментарій до оцінок, робити коментарії з усієї письмової 

роботи; 3) зберігати баланс між позитивними і негативними коментарями, 

негативні коментарі мають бути конструктивними; 4) після письмових 

коментарів необхідні усний зворотний зв’язок і прагнення до діалогу; 

5) критерії мають бути зрозумілими студентам, якщо це можливо, то слід дати 

їм письмові критерії; 6) має бути перспектива для подальшого розвитку 

студента (для подальшої роботи, подальшої розробки ідей); 7) слід створювати 

періодичний зворотний зв’язок на ще незавершені роботи (консультації). 

Зворотний зв’язок може мати специфічний і неспецифічний характер. 

Зворотний зв’язок у вигляді оцінки без коментарів носить неспецифічний 

характер. При цьому студенти не можуть оцінити критерії тієї чи іншої оцінки. 

Мотивація в цьому випадку пов’язана з формальними результатами навчання. 

Зворотний зв’язок у вигляді усних чи письмових коментарів викладача є 

специфічним і дозволяє студентам зрозуміти причини своїх удач чи невдач, 

дозволяє намітити шляхи розвитку кожного студента. Специфічний зворотний 

зв’язок дає коментарі з приводу повноти досягнення поставленої мети, 

дозволяє планувати напрям розвитку. Це дає змогу більше мотивувати 

майбутню навчальну діяльність. 

Слід відзначити також особливості позитивного і негативного 

зворотного зв’язку. Позитивний зворотний зв’язок підвищує задоволення від 

навчання, створює позитивний емоційний настрій, бажання й інтерес учитися. 

Хоча часто при цьому знижується працездатність і докладені зусилля не 

досягають мети. 

Негативний зворотний зв’язок може викликати негативні емоції, при 

цьому студент може або збільшити свої зусилля в навчанні, або розчаруватися 

від процесу навчання. Застосування негативного зворотного зв’язку 

передбачає повторне вивчення студентом яких-небудь тем, однак цей вид 

зворотного зв’язку практично нечасто застосовуваний у навчанні дорослих. 
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Коментарі в ході специфічного зворотного зв’язку можуть стосуватися 

як прогресу студента відносно його власних досягнень, так і відносно 

досягнень групи студентів чи освітнього стандарту. Коментарі зворотного 

зв’язку важливі у дистанційному навчанні. Ті, хто вчиться, при цьому можуть 

одержувати зворотний зв’язок з коментарями і можливими джерелами 

додаткової інформації, що сприяє подальшому навчанню. Зворотний зв’язок у 

вигляді балів за виконані завдання прийнятний у тестуванні, коли необхідно 

оцінити велику кількість студентських робіт за короткий термін. 

Для організації ефективного (максимально легкого і швидкого) навчання 

студентів важливими є два можливих підходи до врахування мотивації при 

проектуванні навчання студента: 1) зміст навчання відбирається на основі 

аналізу особистих, соціальних і професійних потреб студента (тоді мотивація 

визначатиметься негайним успіхом і запобіганням невдач); однак, аналіз 

потреб студентів відбувається вкрай рідко, оскільки навчальний процес 

організовує викладач і вважає, що він знає краще, що необхідно студентам, а 

це не сприяє самостійній роботі студентів; 2) враховується попередній 

життєвий, професійний досвід студента чи досвід, організований як частина 

освітньої програми («проблемне навчання», «активне навчання» тощо); однак і 

тут треба слідкувати, щоб важливі теми не виявилися пропущеними, щоб 

дотримувалися принципи необхідності і достатності. 

Вирішуючи реальні професійні завдання у ході практичної роботи, 

студенти мають можливість оцінити необхідність тих чи інших знань, і 

мотивація в процесі навчання значно підвищиться. 

Отже, існує необхідність практичної розробки дидактичної системи, яка 

передбачає: наявність проекту, який з’являється на основі власного досвіду 

студента; навчання, яке дає змогу студенту ідентифікувати і поєднати те, чого 

його вже навчив досвід, і те, чому ще він має навчитися; вивчення методів 

вирішення проблем, які можуть застосовуватися у безлічі професійних 

ситуацій. 

6. Висновок про важливість проектування мети навчання для 
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забезпечення розвитку творчого потенціалу студентів, професійно-значимих 

особистісних якостей, мотивації студента, що є базою формування готовності 

до саморозвитку, зробимо такий. 

Важливість мети для проектування дидактичної системи визначається 

тим, що: по-перше, вища освіта має стати такою, в якій зароджуватимуться 

ідеї, гіпотези, нове теоретичне бачення світу; має стати початковою стадією 

виникнення, розвитку і реалізації наукового, соціального проекту; має 

формувати і розвивати проективне творче мислення студента; по-друге, 

проектування мети як складової дидактичної системи є персоніфікованим, 

елітарним, розрахованим на творчо орієнтованих людей, у той же час воно 

стає усе більш масовим; по-третє, навчання має безпосередньо пов’язуватися з 

вирішенням виробничих завдань, у результаті чого освіта набуде наукової 

спрямованості і продуктивного характеру, наука стане формою безперервної 

освіти і продуктивною силою суспільства, а виробництво – способом і засобом 

реалізації проектів й ідей освіти та науки; по-четверте, нові соціально-

економічні реалії вимагають перегляду системи професійної освіти убік 

посилення її практичної й особистісної орієнтованості: важливо не тільки те, 

що знають випускники вищих навчальних закладів, а й як вони вміють 

реалізовувати свій особистісний потенціал; важливо не тільки витримувати 

конкуренцію, а й перемагати, виявляючи лідерські якості. 

Отже, важливим є розв’язання однієї з найбільш складних проблем – 

проблеми мотивації навчання, яка визначає ефективність і якість навчання: Як 

зробити навчання цікавим, корисним і вигідним для студента? Якими засобами 

змусити його виконувати необхідне навчальне навантаження й забезпечити 

добровільне його виконання? Як пов’язати завдання обов’язкового навчання з 

освітніми потребами студента, які можуть бути різними і навіть 

протилежними? У проектуванні мети дидактичної системи основою 

навчального процесу стає вироблення і реалізація особистісного проекту, що 

має життєвий сенс для студента. Проективна освіта пропонує інше рішення 

проблеми мотивації, засноване на інформаційних потребах студентів. 
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Література: основна – 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15; додаткова – 22, 23, 58, 

62, 64, 65, 69, 79. 

 

Тема 3.8. Технологія проектного навчання (метод проектів) 

(практичне заняття). 

1. Загальні зауваги щодо мети технології проектного навчання 

2. Алгоритм технології проектного навчання та структура діяльності 

студента і викладача 

3. Телекомунікаційні проекти 

4. Вимоги до організації проективної освіти 

 

1. Загальні зауваги щодо мети технології проектного навчання. Ця 

технологія має сприяти появі власних проектів студентів та навчанню їх 

способам вирішення проектів. Проект, як правило, має міждисциплінарний 

характер і інтегрує інформацію з різних навчальних дисциплін.  

2. Алгоритм технології проектного навчання та структура діяльності 

студента і викладача мають такий вигляд: 

1 етап – підготовка проекту: визначається тема і мета; студенти 

обговорюють предмет дослідження з викладачем, одержують консультації, 

формулюють мету, а викладач розкриває перспективи дослідження, мотивує, 

консультує; 

2 етап – планування: визначаються джерела інформації, способи збору й 

аналізу інформації, форми звіту, критерії оцінки результатів і процесу, 

розподіл ролей (дослідник, секретар, редактор, доповідач, референт, експерт 

тощо); студенти виробляють план дій, формулюють завдання дослідження, а 

викладач коректує, пропонує ідеї, допомагає прогнозувати результат; 

3 етап – дослідження: підбір інформації, вирішення поставлених завдань 

здійснюють студенти з використанням відповідного інструментарію (інтерв’ю, 

опитування, спостереження, експеримент, робота з довідковою літературою 

тощо), а викладач опосередковано спостерігає, допомагає (у разі потреби), 
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консультує; 

4 етап – узагальнення результатів дослідження: студенти аналізують 

інформацію, структурували її, формулюють висновки, а викладач консультує; 

5 етап – звіт-подання результатів: студенти звітують у формі усної 

доповіді, співдоповідей, рефератів, курсових робіт, стендового матеріалу, 

письмових звітів, брошур тощо, а викладач на рівних зі студентами, разом з 

експертами слухав, ставив запитання, коректував; 

6 етап – завершальний, оцінка результатів і процесу: студенти брали 

участь у визначенні рейтингу учасників проекту, застосовувалася і самооцінка, 

а викладач оцінював роботу студентів і експертів з урахуванням думок 

учасників проекту, мотивував подальші дослідження (особливо тих студентів, 

які виявили дослідницький потенціал). 

3. Телекомунікаційні проекти у сучасній системі вищої школи є 

найбільш перспективними і результативними. Однак вони мають відповідати 

основним вимогам методу проектів: 1) наявність значимої в дослідницькому, 

творчому плані проблеми – завдання, яке вимагає інтегрованого знання, 

дослідницького пошуку для його вирішення; 2) практична, теоретична, 

пізнавальна значимість передбачуваних результатів; 3) самостійна (групова, 

парна, індивідуальна) діяльність студентів; 4) структурування змістовної 

частини проекту; 5) використання дослідницьких методів: визначення 

проблеми і завдань дослідження, що випливають з неї; висунення гіпотези 

щодо їх вирішення; обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих 

результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, коректування, 

висновки; 6) використання в ході спільного дослідження методів «мозкової 

атаки», «круглого столу», статистичних методів, творчих звітів тощо. 

Серед типів телекомунікаційних проектів виділяються: дослідницькі; 

творчі; пригодницькі, ігрові; інформаційні; практично орієнтовані; 

літературно-творчі; природничо-наукові; екологічні; економічні; лінгвістичні; 

культурологічні; рольові; спортивні; географічні; історичні; музичні тощо; а 

серед форм організації роботи за технологіями телекомунікаційних проектів: 
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телеконференції, листування учасників (індивідуальне, парне, групове) через 

телекомунікаційний зв’язок «комп’ютер – комп’ютер», спільні дослідження (у 

тому числі і міжнародні), дискусії тощо. 

4. Вимоги до організації проективної освіти й використання 

інформаційно-телекомунікаційних та інтерактивних технологій навчання 

студентів мають враховувати, що основою проектування є прогнозування 

можливостей навчальної діяльності кожного студента, конструювання певних 

її якостей, моделювання стратегії навчальної діяльності студентів, планування 

заходів щодо реалізації певних стратегій. 

Прогнозування можливостей навчальної діяльності кожного студента 

передбачає діагностику рівня його підготовки, запитів і потреб, сприяння 

належному способу його життя. 

Виявлено дев’ять вимог до ефективної організації проективної освіти і 

проектного навчання студентів: гетерогенність і складність освітнього 

середовища; гнучкість і керованість освітнього процесу; автентичність (за 

В. Давидовим і Г. Ковальовим); взаєморозуміння й задоволення взаєминами 

всіма суб’єктами освітнього процесу; переважно позитивний настрій всіх 

суб’єктів освіти; авторитетність викладачів; участь всіх суб’єктів в управлінні 

освітнім процесом; згуртованість і свідомість всіх суб’єктів; продуктивність 

взаємодії у навчальному компоненті освітнього процесу (Л. Божович, 

А. Запорожець, В. Сухомлинський та ін.). Коротко викладемо суть названих 

вимог. 

Організація гетерогенної й складної (інформаційно і предметно) 

структури освітнього середовища створює можливість не лише знаходити, а й 

конструювати предмети своєї моторної, сенсорної, маніпулятивно-

пізнавальної, ігрової і художньої активності. Різноманітне і структурно 

складне освітнє середовище пропонує комплекс різноманітних можливостей, 

стимулює прояв самостійності й активності студента. 

Організація гнучкості й керованості освітнього середовища забезпечує 

можливість прояву творчої активності студента, що створює унікальні 
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дидактичні можливості для викладачів – спонукати студентів до активності, 

прийняття самостійних рішень не тільки вербальними засобами, а й шляхом 

відповідної оперативної зміни просторово-предметного довкілля. 

Організація автентичності (життєвої доцільності) освітнього середовища 

забезпечує суб’єктам освітнього процесу можливість навчатися у найбільш 

сприятливому для них темпі, відповідно до вікових, статевих, індивідуальних 

особливостей. 

Взаєморозуміння й задоволення взаєминами обумовлюється перш за все 

доброзичливістю, домінуванням взаємного позитивного ставлення суб’єктів 

один до одного. 

Переважання позитивного настрою обумовлюється спільною 

підготовкою до якихось цікавих, радісних подій, участю суб’єктів освітнього 

процесу в ігрових ситуаціях. Підготовка до емоційно значних подій 

(конференцій, свят, вечорів, виставок, фестивалів тощо) викликає позитивні 

емоції, оптимізм, впевненість у цікавому й насиченому завтрашньому дні. Гра 

в освітньому процесі створює можливість виявлення творчої активності 

студента. 

Авторитетність викладачів є особливого важливою в умовах особистісно 

орієнтованого освітнього середовища, коли система взаємин викладачів і 

студентів будується на суб’єкт-суб’єктній основі; в освітній діяльності 

стверджується демократичний стиль управління, неприйнятним стає 

авторитарний. 

Участь усіх суб’єктів в управлінні освітнім процесом забезпечує 

становлення соціальної активності особистості студента. Діяльність, 

здійснювана суб’єктами в освітньому процесі, може мати розвиваючий 

характер тільки тоді, коли учасники самі переживають процес цієї діяльності, 

психологічно залучені до неї. 

Згуртованість і свідомість є необхідною передумовою навчальної 

діяльності студентів, «інструментом» особистісного розвитку кожного 

суб’єкта освітнього процесу. 
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Продуктивність взаємодії в навчальному компоненті освітнього процесу 

також відіграє значну роль у організації проективної освіти студентів. Якщо 

будуть забезпечені всі вищеназвані умови, буде створено комплекс 

розвиваючих можливостей, а навчальний компонент освітнього процесу 

залишиться на низькому рівні, то такий вищий навчальний заклад не можна 

вважати якісним і розвиваючим. Закономірним буде намагання студентів 

віддати перевагу університету, який гарантує формування відповідної 

професійної компетентності.  

Література: основна – 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15; додаткова – 1, 3, 5, 6, 7, 

10, 20, 23, 35, 51, 63, 64, 75, 76, 79, 83, 86, 87. 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Двовимірна матрична модель дослідження якості науково-методичної 

системи підготовки викладачів вищої школи до проектування 

дидактичних систем в умовах магістратури  

 
Якість 

результату 
Якість 
змісту 

Якість 
технологій 

Якість 
оцінювання 

Якість 
організації 

Якість 
персоналу 

1 2 3 4 5 6 
Елемент системи якості 1. Аналіз контрактів  

визначення 
мінімуму 

професійної 
підготовки 

майбутнього 
викладача 

повний набір 
навчальних 

одиниць 
(вхідний 

тест) 

інвалідність, 
надійність, 

ефективність 
вхідного 

тестування 

визначення 
рівнів і 

критеріїв 
мінімуму 

професійної 
підготовки 

майбутнього 
викладача 

час, місце, 
терміни, 
характер 
вхідного 

тестування 

рівень 
компетентності 
розроблювача 

щодо перевірки 
вхідного 

тестування 

Елемент системи якості 2. Управління проектуванням, документами, підготовкою 
магістрантів 

пакет 
документації 
дидактичної 

системи 

зміст 
навчальних 
програм і 

планів 

відповідність 
використання  

технологій 
поставленій 

меті 

організація 
компетентної 

експертної 
групи 

оцінювання 
проекту 

надання 
повного 
набору 

документів і 
матеріалів 

необхідний 
рівень 

компетентності 
проектанта 
дидактичної 

системи 

показники 
професійної 
підготовки 

майбутнього 
викладача 

тести 
досягнення 

і ознаки 
сформованої 
професійної 
підготовки 

майбутнього 
викладача 

процедура 
оцінювання 
професійної 
підготовки  

визначення 
рівнів 

і критеріїв для 
інтерпретації 

результату 

оптимізація 
якості 

вивчення 
дидактичної 

системи 

Компетентність 
викладача 

щодо змісту 
дидактичної 

системи  

Елемент системи якості 3. Ідентифікація і відслідковування 

визначення 
величини 

формованих 
показників у 

динаміці 

забезпечення 
моніторингу 
формованих 

якостей 

розподіл у часі 
й у просторі 

діагностичних 
заходів 

визначення 
рівнів 

і критеріїв для 
поточного 
контролю 

оптимізація 
термінів 

контролю і 
одержання 
достовірної 
інформації 

компетентність 
щодо 

способів 
оцінювання й 
інтерпретації 
результатів 

Елемент системи якості 4. Управління процесами, контролем, невстигаючими магістрантами 

показники 
якості 

процесів 
підготовки 

майбутнього 
викладача 

відповідність 
змісту 

підготовки 
поставленій 

меті 

використання 
відповідних 
технологій 
підготовки 

майбутнього 
викладача 

визначення 
рівнів 

підготовки 
майбутнього 
викладача і 
критеріїв їх 
досягнення 

забезпечення 
ергономічних 

показників 
підготовки 

майбутнього 
викладача 

компетентність 
викладачів 

визначення 
показників 

якості 
контрольних 

заходів 

валідність 
матеріалу 

для 
контролю 

надійність і 
ефективність 

контролюючих 
заходів 

спроможність, 
ефективність 

і точність 
оцінювання 

оптимізація 
термінів, 

часу і 
форм 

контролю 

достатній 
рівень 
оцінної 

культури 
викладача 
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Продовж. табл. Д.1 
 

Елемент системи якості 5. Внутрішній аудит якості 
1 2 3 4 5 6 

показники 
якості проекту 

ознаки 
показників 

якості 

самооцінка 
сильних 

сторін і тих, 
які слід 

удосконалити 

якість 
діагностуючого 
інструментарію 

розробка 
схеми 

самооцінки 
як форми 
протоколу 

рефлексивна 
культура 

викладача 

Елемент системи якості 6. Навчання проектантів 
показники 

проектувальної 
компетентності,  

рефлексивної 
культури 

майбутнього 
викладача 

ознаки усіх 
показників 

вимір усіх 
показників 

визначення 
рівнів 

і критеріїв 
оцінювання 

визначення 
форми 

навчання 

готовність до 
саморозвитку 

і 
самоосвіти 

Елемент системи якості 7. Обслуговування 

визначення 
життєвого 

циклу проекту 

зміст етапів 
життєвого 

циклу 

Аналіз стану 
проекту і 

визначення 
життєвого 

циклу 

визначення 
критеріїв 

відповідності 
проекту 

соціальним 
запитам 

своєчасна 
корекція 
проекту 

рівень 
оцінної 

культури і 
відчуття 

часу 

Елемент системи якості 8. Статистичні методи 
вибір 

адекватних 
статистичних 

аналогів 
планованим 
показникам 

якості 

математично-
статистичний 

апарат 

статистична 
перевірка 
гіпотези 

спроможність, 
ефективність, 

точність 

одержання 
достовірної 
інформації, 
репрезента-

тивність 

математична 
культура 

викладача 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Програма моніторингу рівнів готовності майбутніх викладачів вищої 

школи до проектування дидактичних систем 

 

Показники 

критерію 

Рівні Методики 

вивчення 

критерію 
Мінімальний Середній Високий 

1 2 3 4 5 
1. Спрямованість 

особистості на 

проектування 

дидактичних 

систем 

1.1. Система 

моральних 

цінностей  

Система 

моральних 

цінностей на 

стадії 

зародження 

Властивий 

патріотизм, 

чесність, 

гуманність, 

принциповість 

Високий 

патріотизм, 

чесність, 

гуманність, 

принциповість 

Методика 

оцінки 

професійної 

спрямованості 

особистості 

Є. Рогова, 

методика 

«Спрямованість 

особистості» 

Смекайли-

Кучера, 

методика 

визначення 

рівня сформо-

ваності 

ціннісних 

орієнтацій 

Б. Круглова, 

тест суб’єк-

тивного 

контролю, тести 

професійних 

знань і вмінь, 

творчі роботи, 

анкетування 

1.2. Розуміння 

сутності і соціальної 

значимості професії 

викладача 

Інтуїтивне 

розуміння 

соціальної 

значимості 

професії 

викладача 

Свідоме 

розуміння 

сутності і 

соціальної 

значимості 

професії 

викладача 

Високе 

усвідомлення 

сутності і 

соціальної 

значимості 

професії 

викладача 

1.3. Самореалізація 

за допомогою 

професійної 

діяльності 

Не впевнений у 

можливості 

самореалізації у 

професії 

Здійснює перші 

кроки 

самореалізації у 

професії 

Вбачає 

професійну 

діяльність 

головною для 

самореалізації 

1.4. Професійний 

саморозвиток 

Пасивний у 

професійному 

саморозвитку 

Розуміє 

важливість 

професійного 

саморозвитку 

Активний у 

професійному 

саморозвитку 

2. Особистісні 

мотиви 

магістранта до 

проектування 

дидактичних 

систем 

2.1. Ставлення до 

професії 

Зароджується 

система мотивів, 

ставлення до 

своєї професії, до 

себе, до людей  

Усвідомлене 

ставлення до 

своєї професії, 

реалізація 

індивідуальної 

професійної 

поведінки 

Розвинуті 

професійне 

формулювання 

мети, 

професійне 

мислення, 

професійна 

спрямованість 

Методика 

«Спрямованість 

особистості» 

Смекайли-

Кучера, тести 

інтелекту 

Айзенка і Ра-

вена, короткий 

орієнтовний 

тест (КОТ), 

спостереження, 

опитування 

2.2. Творчий 

інтерес,  

допитливість 

Ситуативний 

прояв 

зацікавленості 

Регулярний 

прояв 

зацікавленості 

Не 

стимульована 

зовні цікавість 

до професійних 

тем 

2.3.Інтелектуальна 

ініціатива 
Епізодична 

Проектується на 

навчання  

Спрямована на 

саморозвиток 
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Продовж. табл. Е.1 

 

1 2 3 4 5 
3. Суб’єктність 

магістранта у 

проектуванні 

дидактичних 

систем 

3.1. Наявність сенсу 

життя 

Уявлення про 

сенс життя і 

спосіб життя не 

дуже чіткі 

Складається 

життєва 

концепція, мета 

життя 

усвідомлена 

Відпові-

дальність за 

здійснення 

сенсу життя, 

самостійно 

будує своє 

життя  

Тест 

незакінчених 

речень Сакса-

Леві, методика 

«Ціннісні 

орієнтації» 

М.Рокича 

3.2. Життєва 

перспектива 

Задовільний 

професійний 

потенціал і 

можливості 

особистості 

Середні 

професійні 

можливості 

особистості 

Високий 

професійний 

потенціал і 

можливості 

особистості 

4. Проектувальна 

компетентність  

4.1. Загальні знання, 

вміння, навички 

Володіє 

загальними 

знаннями, 

приблизно, 

невпевнено 

Досконало 

володіє 

знаннями, 

вміннями, 

навичками 

Прагне до 

творчості і 

саморозкриття 

 

Комп’ютерне 

тестування, 

результати 

поточного, 

модульного і 

підсумкового 

контролю знань 

студентів, 

письмові зрізи 

знань, 

академічна 

успішність 

4.2. Спеціальні 

знання, вміння, 

навички викладача 

Має певне 

уявлення про 

спеціальні 

знання викладача 

з проектування 

дидактичних 

систем, слабку 

загальну 

ерудицію 

Засвоїв  

факти, поняття, 

закони, уміє 

застосовувати 

їх у типових 

ситуаціях, має 

ерудицію у 

професії 

Застосовує 

знання, уміння і 

навички 

проектування 

дидактичних 

систем в 

нестандартних 

(нетипових) 

ситуаціях, має 

глибоку 

всебічну 

ерудицію  

5. Професійно 

важливі риси 

характеру для 

проектування 

дидактичних 

систем 

5.1.Наполегливість 

Пасивний, 

відмова від 

роботи із-за 

перешкод  

Властиві прояви 

настирливості, 

спроби долати 

перешкоди 

Настирливість, 

здатність не 

відступати перед 

труднощами  

Тест 

наполегливості, 

тест 

імпульсивності 

В.О.Лосенкова, 

методика 

ціннісних 

орієнтацій, тест 

суб’єктивного 

контролю, тест 

«Як Ви будете 

виконувати 

свою роботу?», 

тест контролю у 

спілкуванні, 

тест 

О.Г.Шмельова 

на схильність до 

ризику,  

5.2.Зосередженість Задовільна Добра Відмінна 

5.3. Акуратність і 

пунктуальність 
Частково властиві Переважають 

Постійно 

властиві 

5.4.Обов’язковість, 

вміння доводити 

справи до кінця 

Починає багато 

справ, але рідко 

доводить до кінця 

Переважно до 

кінця доводить 

лише ті справи, 

які цікавлять 

Послідовність у 

виконанні  

і завершенні 

будь-якого 

завдання 

5.5. Чесність і 

порядність 
Частково властиві Переважають 

Постійно 

властиві 
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1 2 3 4 5 

5.6.Організованість і 

відповідальність 

Властива 

недбалість 

Не завжди чітко 

проектує свою 

діяльність  

Постійно 

проектує 

кінцевий 

результат своєї 

діяльності; 

досягає мети 

тест 

А.В.Звєркова та 

Е.В.Ейдмана на 

вольову 

саморегуляцію, 

тест самооцінки 

особистості,  

 диференційно-

діагностичний 

опитувальник, 

тест Томаса, 

тест тривож-

ності Ч.Д.Спіл-

берга та 

Ю.Л.Ханіна, 

тест «Психогео-

метрична 

типологія», 

спостереження 

5.7.Емоційно-

психічна стійкість 

Є схильність до 

тривожних станів, 

фрустрацій, 

збуджуваності, 

неадекватної 

самооцінки 

Епізодична 

тривожність, 

фрустрації, 

збуджуваність, 

самооцінка дещо 

завищена або 

занижена 

Відсутня схиль-

ність до тривож-

них станів, 

фрустрацій, 

пристосовува-

ність до 

різноманітних 

умов, адекватна 

самооцінка 

5.8. Контактність 

Має тісні 

стосунки лише з 

1-2 особами  

Спілкування 

вибіркове 

Активний, може 

організувати 

співробітництво 

5.9. Впевненість у 

собі 

Надмірна 

обережність, 

заниження своїх 

можливостей 

Адекватне 

оцінювання 

себе, але без 

впевненості у 

своїх силах 

Відсутність 

сумніву у 

власних силах і 

здібностях; 

адекватна оцінка 

сил і здібностей 

5.10.Самостійність 

Переважає 

орієнтація на 

оточення 

Переважає 

відстоювання 

своєї думки, 

рішучі дії  

Постійне 

відстоювання 

своєї думки, 

рішучі дії без 

допомоги  

6. 

Психофізіологічні 

якості для 

проектування 

дидактичних 

систем 

6.1. Аналітичне 

мислення 

Слабка здатність 

до аналізу; 

робота на 

репродуктивному 

рівні 

Самостійно 

усвідомлює 

інформацію, 

синтезує її 

Бачить складові 

частини явищ, 

виділяє головне, 

робить висновки 

Тести інтелекту 

Айзенка, Ра-

вена, КОТ; 

моторна проба  

Шварцландера,  

самооцінка, 

спостереження 

6.2.Концентрація і 

переключення уваги 
Частково властиві Переважають 

Постійно 

властиві 

6.3. Пам’ять Задовільна Добра Відмінна 

6.4. Математичні 

здібності 
Задовільні Добрі Відмінні 

6.5. Здатність 

працювати в умовах 

дефіциту часу й 

інформації 

Труднощі пошуку 

інформації 

Добрі навички 

пошуку і 

переробки 

інформації 

Легко продукує, 

переробляє і 

передає 

інформацію 

6.6. Здатність 

займатися 

одноманітною 

діяльністю 

Одноманітна 

діяльність 

швидко втомлює 

Здатен 

тривалий час 

займатися 

одноманітною 

(але цікавою) 

діяльністю 

Схильний до 

роботи з 

документами, 

текстами і 

цифрами 
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1 2 3 4 5 
7. Креативні 

вміння для 

проектування 

дидактичних 

систем 

7.1. Проблемне 

бачення 

Усвідомлення 

проблеми за 

допомогою 

викладача 

Усвідомлення 

лише деяких 

аспектів 

проблеми 

Здатність до 

висунення та 

усвідомлення 

проблеми 

Спостереження, 

контрольні 

творчі роботи, 

тести інтелекту 

(короткий 

орієнтовний 

тест, тест 

Айзенка,  

тест Равена), 

тест «Психо-

геометрична 

типологія» 

7.2. Здатність 

висувати гіпотези, 

оригінальні ідеї 

проектування 

дидактичних 

систем 

Слабка здатність 

до висунення 

суб’єктивно 

нових ідей  

Генерує 

гіпотези, не 

завжди 

суб’єктивно 

нові, 

оригінальні  

Вміння вийти за 

межі певних 

правил, змінити 

кут зору на 

проблему  

7.3. Здатність до 

дослідницької 

діяльності 

Виникає інтерес 

під впливом 

педагога 

Стійкий інтерес 

до 

дослідницької 

діяльності 

Використовує 

наукові методи 

дослідницької 

діяльності 

7.4. Уява, фантазія 

у проектуванні 

дидактичних 

систем 

Репродуктивна 

фантазія, на 

основі 

конкретного 

матеріалу 

Фантазія 

виходить за 

межі реальності 

Розвинена 

фантазія, яка дає 

можливість 

створювати 

багато образів 

та ідей 

7.5. Здатність 

бачити протиріччя 

Знаходження 

протиріч під 

керівництвом 

викладача 

Багаторазове 

порівняння без 

сторонньої 

допомоги 

Самостійне 

знаходження 

нового, яке 

заперечує старе 

7.6. Здатність 

долати  

інерцію мислення 

Має труднощі 

виходу за межі 

стереотипів  

Швидке 

переключення 

від однієї 

програми дій на 

іншу 

Вільне 

подолання 

стереотипів 

мислення, 

використання  

різних підходів 

та  умов 
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Додаток Ж 

Анкета „Думка магістранта”  

1. Учитися цікаво, захоплююся процесом 

навчання 

3 2 1 0 1 2 3 Вчитися не цікаво, навчаюсь без 

захоплення 

2. Вчу предмети за власним бажанням, 

добровільно 

3 2 1 0 1 2 3 Вчу предмети під зовнішнім тиском, за 

обов’язком 

3. Вчусь старанно, наполегливо 

систематично 

3 2 1 0 1 2 3 Вчусь аби як, з лінню, не систематично 

4. Зв’язок предметів, які вивчаються з 

майбутньою професією мені зрозумілий 

3 2 1 0 1 2 3 Зв’язок предметів які вивчаються з 

майбутньою професією не зрозумілий 

5. На заняттях я активний, не відволікаюсь 

і не займаюсь сторонніми справами 

3 2 1 0 1 2 3 На заняттях я пасивний, відволікаюсь і 

займаюсь сторонніми справами 

6. Ціль, обсяг і алгоритм виконання 

самостійної роботи мені зрозумілі 

3 2 1 0 1 2 3 Ціль, обсяг і алгоритм виконання 

самостійної роботи мені не зрозумілі 

7. Мої оцінки власної роботи на семінарі, 

реферату, лабораторного, практичного 

завдання і оцінки викладачів збігаються  

3 2 1 0 1 2 3 Мої оцінки власної роботи на семінарі, 

реферату, практичного завдання і оцінки 

викладачів не збігаються 

8. Я встигаю конспектувати матеріал, що 

подає викладач на лекції 

3 2 1 0 1 2 3 Я не встигаю конспектувати матеріал, 

що подає викладач на лекції 

9. Навчання дається мені легко, я вмію 

навчатися 

3 2 1 0 1 2 3 Навчання дається мені важко, я не вмію 

навчатися 

10. На семінарах напружено працюють, 

перш за все, мої мислення, уява, для того 

щоб здобути нові знання, або виконати 

творчі вправи, завдання 

3 2 1 0 1 2 3 На семінарах та практичних заняттях 

напружено працює, перш за все, моя 

пам’ять. 

11. Навчальний матеріал мені зрозумілий, 

у ньому достатньо конкретних прикладів, 

основні думки визначені 

3 2 1 0 1 2 3 Навчальний матеріал мені не зрозумілий, 

у ньому не достатньо конкретних 

прикладів, основні думки не визначені 

12. На лекціях добре чути, що говорить 

викладач, чітко видно записи на дошці, в 

аудиторії - продуктивна тиша 

3 2 1 0 1 2 3 На лекціях погано чути, що говорить 

викладач, в аудиторії – гомін, погано 

видно записи на дошці 

13. Навчальна інформація 

використовується для виконання 

практичних вправ, аналізу конкретних 

ситуацій, наближених до професійних 

3 2 1 0 1 2 3 Навчальна інформація не 

використовується, для виконання 

практичних вправ, аналізу конкретних 

ситуацій, наближених до професійних 

14. Здобута навчальна інформація 

зберігається у пам’яті на довгий час 

3 2 1 0 1 2 3 Здобута навчальна інформація не 

зберігається у пам’яті на довгий час 

15. На заняттях та для самостійної роботи 

подається рівно стільки інформації, 

скільки я можу якісно опрацювати 

3 2 1 0 1 2 3 Кількість інформації, що подається на 

заняттях та для самостійної роботи, не 

відповідає моїм можливостям її якісно 

опрацювати, тобто її занадто: багато - 

мало (підкресліть правильний варіант) 

16. На «парах» я не втомлююсь, почуваю 

себе бадьорим після аудиторних занять  

3 2 1 0 1 2 3 На «парах» я втомлююсь, почуваю себе 

знесиленим після аудиторних занять  
17. Мені не потрібен постійний контроль з боку 

викладача для того, щоб добре вчитися 
3 2 1 0 1 2 3 Для того, щоб добре вчитися мені потрібен 

постійний контроль з боку викладача 

18. На заняттях у мене переважає гарний 

настрій, почуваю себе впевнено 

3 2 1 0 1 2 3 На заняттях у мене переважає поганий 

настрій, почуваю себе невпевнено 

19. Відчуваю підтримку, повагу та 

розуміння з боку викладача 

3 2 1 0 1 2 3 Відчуваю неповагу, відсутність 

підтримки та розуміння з боку викладача 

20. Моя студентська група позитивно 

впливає на мою професійну підготовку, 

стимулює бажання вчитися 

3 2 1 0 1 2 3 Моя студентська група негативно 

впливає на мою професійну підготовку, 

гальмує бажання вчитися 
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21. Перелік дисциплін, що викладаються на 

нашому курсі, відповідає вимогам 

сьогодення 

3210123 

Перелік дисциплін, що викладаються на 

нашому курсі, не відповідає вимогам 

сьогодення  

22. Матеріал, що викладається на лекціях, 

практичних (семінарських, лабораторних 

заняттях) ,мене повністю задовольняє 

3210123 

Матеріал, що викладається на лекціях, 

практичних (семінарських, лабораторних 

заняттях), мене не задовольняє 

23 Методика читання лекцій мене 

задовольняє 
3210123 

Методика читання лекцій мене не 

задовольняє 

24. Методика проведення практичних 

(семінарських, лабораторних) занять мене 

задовольняє 

3210123 

Методика проведення практичних 

(семінарських, лабораторних) занять мене 

не задовольняє 

25. Рівень організації практичної підготовки 

(навчальної та виробничої практик) 

студентів є високим 

3210123 

Рівень організації практичної підготовки 

(навчальної та виробничої практик) 

студентів є низьким 

26. Рівень організації самостійної роботи 

студентів та організації індивідуальної 

роботи викладачів зі студентами (кількість 

відведених годин, графік проведення, місце 

проведення) високий 

3210123 

Рівень організації самостійної роботи 

студентів та організації індивідуальної 

роботи викладачів зі студентами (кількість 

відведених годин, графік проведення, місце 

проведення) низький 

27. Якість організації самостійної роботи 

студентів (наявність методичного 

забезпечення, поточного контролю, 

консультацій викладачів) висока 

3210123 

Якість організації самостійної роботи 

студентів(наявність методичного 

забезпечення, поточного контролю, 

консультацій викладачів) невисока 

28. Консультації викладачів я відвідую не 

рідше одного разу на тиждень 
3210123 

Консультації викладачів я відвідую не 

частіше одного разу на місяць 

29 Бібліотеку відвідую систематично 3210123 Бібліотеку відвідую залежно від потреби 

30. Вважаю себе достатньо підготовленим з 

фундаментальних дисциплін, щоб 

засвоювати профілюючі та фахові 

дисципліни 

3210123 

Вважаю себе недостатньо підготовленим з 

фундаментальних дисциплін, щоб 

засвоювати профілюючі та фахові 

дисципліни 

31. Якість методичного забезпечення 

дисципліни мене задовольняє 
3210123 

Якість методичного забезпечення 

дисципліни мене не задовольняє 

32. Якість комп’ютерної підготовки 

студентів (зміст підготовки, якість 

програмного і методичного забезпечення, 

рівень викладання) висока 

3210123 

Якість комп’ютерної підготовки студентів 

(зміст підготовки, якість програмного і 

методичного забезпечення, рівень 

викладання) невисока 

33. Рівень організації комп’ютерної 

підготовки студентів (кількість ПЕОМ, 

кількість годин на тиждень, семестр, графік 

роботи комп’ютерних класів) достатній. 

3210123 

Рівень організації комп’ютерної підготовки 

студентів (кількість ПЕОМ, кількість годин 

на тиждень, семестр, графік роботи 

комп’ютерних класів) недостатній 

34. Фонди навчальної і наукової літератури 

бібліотеки мене задовольняють 
3210123 

Фонди навчальної і наукової літератури 

бібліотеки мене не задовольняють 

35. Самостійному вивченню дисциплін я 

приділяю багато часу 
3210123 

Самостійному вивченню дисциплін я 

приділяю мало часу 

36. Рівень кваліфікації викладачів мене 

задовольняє 
3210123 

Рівень кваліфікації викладачів мене не 

задовольняє 

37. Вимогливість викладачів до студентів 

висока 
3210123 

Вимогливість викладачів до студентів 

невисока 

38. Викладачі оцінюють знання студентів 

об’єктивно 
3210123 

Викладачі оцінюють знання студентів не 

об’єктивно 

39. Не варто підвищувати вимоги, щодо 

обов’язкового відвідування студентами 

навчальних занять (все гаразд) 
3210123 

Необхідно підвищити вимоги, щодо 

обов’язкового відвідування студентами 

навчальних занять з метою підвищення їх 

ефективності 

40.Рівень підготовки студентів високий 3210123 Рівень підготовки студентів низький 
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Додаток Ж.1 

Результати моніторингу якості підготовки викладачів вищої школи в 

умовах магістратури, проведеного у травні 2014 року 

(констатуючий експеримент) 

 

Таблиця Ж.1  

Контингент студентів магістратури, які брали участь в опитуванні   

Університет Кількість опитаних студентів 

ПУЕТ 189 

ПНПУ 162 

СДПУ 66 

ХНЕУ 40 

Всього: 457 
 

Таблиця Ж.2 

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури у розрізі підсистем  

 
Назва підсистеми Середній бал 

І частина анкети  

1. Мотиваційна + 4,5 

2. Операціональна + 6,4 

3. Інформаційна + 3,2 

4. Регуляторна + 3,0 

Середній бал + 4,28 

ІІ частина анкети  

1. Теоретична та практична підготовка +1,9 

2. Організація самостійної і індивідуальної роботи      +1,0 

3. Організаційне та методичне забезпечення навчального 

процесу, у т.ч. комп’ютерна підготовка                                        
+4,3 

4. Кваліфікація викладачів, їх відношення до студентів +6,1 

Середній бал +3,33 
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Таблиця Ж.3 

Розподіл вибірки залежно від ефективності підготовки викладачів вищої 

школи в умовах магістратури 

Частини 

анкети 

Рівень ефективності підготовки викладачів вищої 

школи в умовах магістратури 
Всього 

дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Психологічна 

10 2,05 42 9,25 136 29,75 194 42,45 75 16,5 457 100 

Організаційно-

методична 20 4,1 52 11,3 131 28,7 189 41,4 55 12,4 457 100 

 

Таблиця Ж.4  

Розподіл вибірки залежно від ефективності підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури в розрізі підсистем  

                              

Назва підсистем 

Рівень ефективності підготовки викладачів вищої школи 

в умовах магістратури 

дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Мотиваційна 9 2 39 8,5 129 28,2 201 44 79 17,3 

Операціональна 4 0,9 19 4,2 88 19,3 229 50,1 117 25,6 

Інформаційна 14 3,1 53 11,6 165 36,1 180 39,4 45 9,8 

Регуляторна 10 2,2 58 12,7 162 35,4 166 36,3 61 13,3 

                                                                                                                                   

 
Таблиця Ж.5 

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури за психологічними критеріями у розрізі університетів  

Університет 

Кількість 

опитаних 

студентів 

Середній бал в розрізі підсистем Загаль-

ний 

середній 

бал 

Мотива-

ційна 

Операці-

нальна 

Інфор-

маційна 

Регуля-

торна 

ПУЕТ 189 3,8 6,6 3,3 3,0 4,2 

ПНПУ 162 4,8 6 3,1 3,4 4,3 

СДПУ 66 4,1 6,1 3,0 2,0 3,8 

ХНЕУ 40 4,4 6,7 3,2 3,7 4,5 

Всього: 457 4,3 6,4 3,2 3,0 4,2 
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Додаток Ж.2 

 

Узагальнення результатів моніторингу якості підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури, проведеного у травні 2014 року 

 

Масове дослідження показало, що у розрізі підсистем найбільший бал 

отримала операційна підсистема (6,4) і підсистема «кваліфікація викладачів, 

їхнє ставлення до студентів» (6,1). Найнижчий бал – регуляторна й 

інформаційна підсистеми з першої частини анкети (по +3,1) і підсистема 

«організація самостійної й індивідуальної роботи» (+1,0), що свідчило про 

недосконалість механізму організації самостійної й індивідуальної роботи 

студентів, низький рівень контролю і вимогливості викладачів. 

Із загальної кількості опитаних 11,4% оцінили рівень ефективності 

підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури за психологічними 

критеріями як дуже низький і низький, тобто, студентам учитися було 

нецікаво, вони не розуміли зв’язку навчання з майбутньою професією, тому на 

заняттях вони часто відволікалися, займалися іншими справами. Близько 30% 

респондентів оцінили рівень ефективності підготовки викладачів вищої школи 

в умовах магістратури як середній і 58,7% – як високий і дуже високий. 17,6% 

опитаних відзначили низький і дуже низький методичний рівень читання 

лекцій і проведення практичних, семінарських і лабораторних занять, рівень 

організації і методичного забезпечення самостійної роботи. Середнім рівнем 

оцінили 28,4%, а високим і дуже високим – 54% респондентів. Найнижчі 

показники характерні для підсистем: інформаційної, регуляторної, організації 

самостійної й індивідуальної роботи, організаційного і методичного 

забезпечення навчання. 

Найвищу оцінку на всіх університетах одержали підсистеми: 

мотиваційна, операційна, теоретична і практична підготовка і кваліфікація 

викладачів. Студенти СДПУ дали найнижчу оцінку рівня якості підготовки 
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викладачів вищої школи в умовах магістратури за психологічними критеріями, 

як у цілому, так і в розрізі підсистем (середній бал – 3,8). За організаційно-

методичними критеріями найнижчу оцінку рівня якості підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури дали студенти ХНЕУ (середній бал – 2,1). 

У цілому, серед університетів найвищі показники якості підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури характерні для ПНПУ, а також ПУЕТ 

(середні бали відповідно – 4,3, і 4,2; 4,2, і 3,2). 

Для більш детального аналізу змісту результатів моніторингу було 

проведено оцінювання відповідей на кожне запитання анкети. З цією метою 

усі варіанти відповідей були розділені на 3 категорії: 1 – позитивні оцінки (+3, 

+2, +1); 2 – нейтральні оцінки (0); 3 – негативні оцінки (–1, –2, –3). Також була 

визначена питома вага студентів, які дали позитивну (негативну) оцінку своєї 

дидактичної системи і тих, котрі не визначилися з відповіддю. Аналіз 

відповідей на кожне запитання першого зрізу показав таке: 

• найбільшу кількість негативних оцінок у психологічній частині 

одержало запитання про функціональне самопочуття студента на заняттях (16) 

– майже половина опитаних студентів відзначили, що втомлювалися під час 

занять; 

• з організаційно-методичної частини анкети найбільшу частину 

негативних оцінок одержало 29-е запитання  – половина опитаних студентів 

відзначили, що вони відвідували бібліотеку не регулярно; 

• від 42% до 50% відзначили, що перелік навчальних дисциплін не 

відповідав сучасним вимогам, їх не влаштовувала: методика проведення 

аудиторних занять, рівень організації практичної підготовки, рівень і якість 

організації самостійної роботи, комп’ютерної підготовки, фонди навчальної і 

наукової літератури; 

• більше половини опитаних студентів відзначили достатній рівень 

організаційно-методичної роботи в університеті; 

• найбільшу складність для відповіді становили запитання: 19 – 

«відчуваю (не відчуваю) підтримку, повагу, розуміння з боку викладача»; 20 – 
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«моя студентська група позитивно (негативно) впливає на мою професійну 

підготовку, стимулює бажання вчитися»; 25 – «рівень організації практичної 

підготовки студентів високий (низький)»; 

• спостерігалася тенденція зниження оціночних показників з усіх 

запитань, особливо з тих, в яких відслідковувався зв’язок навчальних 

предметів з майбутньою професією. 

Таким чином, проведене масове дослідження дало змогу в загальному 

оцінити ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури, побачити «вузькі місця» в її організації і довідатися думку 

студентів різних спеціальностей, університетів з ключових аспектів організації 

підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури у ЗВО. У результаті 

масового експерименту ми побачили, що ефективність підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури залежить від: якості засобів навчання; 

правильного підбору і застосування технологій навчання; рівня кваліфікації 

викладача; відповідності навчального середовища меті і завданням підготовки 

викладачів; створення позитивного психологічного клімату взаємин викладача 

і студента. Критеріями ефективності підготовки викладачів вищої школи в 

умовах магістратури нами були взяті: успішність навчання студента; 

відвідування ним усіх видів занять; готовність викладачів вищої школи в 

умовах магістратури; успіхи студентів у науково-дослідній діяльності; успіхи 

студентів на олімпіадах і конкурсах різного рівня. Загальним висновком з 

масового експерименту було відзначення того, що оцінювання відіграло 

важливу роль у процесі прийняття рішень, управлінні, організації і 

функціонуванні підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури. 

Воно було могутнім механізмом вибору стратегічного напряму, дозволяло 

контролювати витрати, сприяло досягненню більш вищої якості підготовки 

викладачів вищої школи в умовах магістратури, а також гарантувало 

відповідність стандартам, було основою для подальшого розвитку підготовки 

викладачів вищої школи в умовах магістратури.  
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Додаток К 

Результати моніторингу якості підготовки викладачів вищої школи в 

умовах магістратури, проведені у вересні-жовтні 2014 року  

Таблиця К.1 

Контингент студентів, які брали участь в опитуванні  

Університет Кількість опитаних студентів 

ПУЕТ 172 

ПНПУ 178 

СДПУ 132 

ХНЕУ 109 

Всього: 591 

 

Таблиця К.2  

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури у розрізі підсистем  

 
Назва підсистеми Середній бал 

І частина анкети  

1. Мотиваційна +5,4 

2. Операціональна +6,3 

3. Інформаційна +4,3 

4. Регуляторна +4,6 

Середній бал +5,2 

ІІ частина анкети  

1. Теоретична та практична підготовка +4,9 

2. Організація самостійної і індивідуальної роботи      +2,3 

3. Організаційне та методичне забезпечення навчального 

процесу, у т.ч. комп’ютерна підготовка                                        
+4,3 

4. Кваліфікація викладачів, їх відношення до студентів +6,7 

Середній бал +4,6 
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Таблиця К.3  

Розподіл вибірки залежно від ефективності підготовки викладачів вищої 

школи в умовах магістратури (у%) 

 

Частини 

анкети 

Рівень ефективності підготовки викладачів вищої 

школи в умовах магістратури 
Всього 

дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Психологічна 
7 1,1 43 7,2 152 25,7 266 45,0 123 21,0 591 100 

Організаційно-

методична 
14 2,4 64 10,8 151 25,6 219 37,1 143 24,1 591 100 

 

Таблиця К.4  

Розподіл вибірки залежно від ефективності  

дидактичної системи в розрізі підсистем 

                                                                                                                                                               

Назва підсистем 

Рівень ефективності підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури 

дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

Психологічна 

Мотиваційна 2,0 7,0 22,6 45,4 23,0 

Операціональна 1,0 4,2 18,3 50,0 26,5 

Інформаційна 1,6 9,2 30,6 41,2 17,4 

Регуляторна 1,4 8,2 31,4 41,6 17,4 

Організаційно–методична 

Теоретична та практична 

підготовка 
2,3 9,3 25,0 38,3 25,1 

Організація самостійної і 

індивідуальної роботи      
2,9 18,8 32,3 33,4 12,6 

Організаційне та методичне 

забезпечення навчального 

процесу,  

у т.ч. комп’ютерна підготовка                                        

3,2 11,0 23,8 35,3 26,7 

Кваліфікація викладачів,  

їх відношення до студентів 1,1 3,8 21,0 42,0 32,1 
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Таблиця К.5 

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури за психологічними критеріями у розрізі університетів   

Університет 

Кількість 

опитаних 

студентів 

Середній бал в розрізі підсистем Загаль-

ний 

середній 

бал 

Мотива-

ційна 

Операці-

нальна 

Інфор-

маційна 

Регуля-

торна 

ПУЕТ 172 5,1 3,4 4,8 4,12 4,4 

ПНПУ 178 6,8 3,9 4,15 5,2 5,0 

СДПУ 132 4,8 4,6 6,05 4,9 5,1 

ХНЕУ 109 4,9 3,0 4,1 5,2 4,3 

Всього: 591 5,4 3,7 4,8 4,9 4,7 

 

 

 

Таблиця К.6 

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури за організаційно-методичними критеріями у розрізі 

університетів  

 Університет 

Кількість 

опитаних 

студентів 

Середній бал в розрізі підсистем 

Загаль-

ний 

середній 

бал 

Теоре-

тична та 

практична 

підготовка 

Організація 

самостійної 

і індивіду-

альної 

роботи 

Організа-

ційне та 

методичне 

забезпеч-

ення 

Каліфі-

кація 

викла-

дачів 

ПУЕТ 172 5,1 4,3 3,9 5,0 4,6 

ПНПУ 178 3,07 4,1 6,2 4,8 4,5 

СДПУ 132 6,5 4,2 3,4 6,1 5,0 

ХНЕУ 109 3,9 4,2 5,3 4,9 4,6 

Всього: 591 4,6 4,2 4,7 5,2 4,7 
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Додаток Л 
 

Результати моніторингу якості підготовки викладачів вищої школи в 

умовах магістратури, проведені у березні 2015 року  

Таблиця Л.1  

Контингент студентів, які брали участь в опитуванні  

Університет Кількість опитаних студентів 

ПУЕТ 172 

ПНПУ 137 

СДПУ 136 

ХНЕУ 98 

Всього: 543 
 

Таблиця Л.2 

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури у розрізі підсистем   

Назва підсистеми Середній бал 

І частина анкети  

1. Мотиваційна + 6,52 

2. Операціональна + 6,85 

3. Інформаційна + 5,06 

4. Регуляторна + 4,92 

Середній бал + 5,84 

ІІ частина анкети  

1. Теоретична та практична підготовка +6,41 

2. Організація самостійної і індивідуальної роботи  +3,32 

3. Організаційне та методичне забезпечення навчального 

процесу, у т.ч. комп’ютерна підготовка  
+5,53 

4. Кваліфікація викладачів, їх відношення до студентів +7,7 

Середній бал +5,74 
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Таблиця Л.3 

Розподіл вибірки залежно від ефективності підготовки викладачів вищої 

школи в умовах магістратури (у%) 

Частини 

анкети 

Рівень ефективності підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури 
Всього 

дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Психологічна 
18 3,3 59 10,8 127 23,5 199 36,6 140 25,8 543 100 

Організаційно-

методична 
25 4,6 62 11,4 121 22,2 180 33,3 155 28,5 543 100 

 

 

Таблиця Л.4 

Розподіл вибірки залежно від ефективності підготовки викладачів вищої 

школи в умовах магістратури в розрізі підсистем   

 

Назва підсистем 
Рівень ефективності підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури 

 дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

Психологічна 

Мотиваційна 4,.39 7 20,2 38,9 29,51 

Операціональна 4,3 6 21.4 37,5 30,8 

Інформаційна 2,5 14,8 27,6 31,5 23,6 

Регуляторна 2,1 15,7 24,8 38,3 19,1 

Організаційно–методична 

Теоретична та практична підготовка 4,52 7,9 23,1 35,6 28,88 

Організація самостійної і 

індивідуальної роботи 5,4 16,5 28,4 31,5 18,2 

Організаційне та методичне 

забезпечення навчального процесу,  

у т.ч. комп’ютерна підготовка  
4,4 14,3 20,7 33 27,6 

Кваліфікація викладачів,  

їх відношення до студентів 4,2 7 16,8 33 39 
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Таблиця Л.5 

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури за психологічними критеріями у розрізі університетів   

Університет 

Кількість 

опитаних 

студентів 

Середній бал в розрізі підсистем Загаль-

ний 

середній 

бал 

Мотива-

ційна 

Операці-

нальна 

Інфор-

маційна 

Регуля-

торна 

ПУЕТ 172 4,73 5,26 3,47 4,14 4,40 

ПНПУ 137 6,54 7,07 4,36 3,90 5,46 

СДПУ 136 7,01 7,19 5,59 5,28 6,26 

ХНЕУ 98 7,82 7,90 6,83 6,37 7,23 

Всього: 543 6,52 6,85 5,06 4,92 5,84 

 

 

Таблиця Л.6 

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури за організаційно-методичними критеріями у розрізі 

університетів  

 Університет 

Кількість 

опитаних 

студентів 

Середній бал в розрізі підсистем 

Загаль-

ний 

середній 

бал 

Теоре-

тична та 

практична 

підготовка 

Організація 

самостійної 

і індивіду-

альної 

роботи 

Організа-

ційне та 

методичне 

забезпеч-

ення 

Каліфі-

кація 

викла-

дачів 

ПУЕТ 172 5,23 2,00 4,25 5,22 4,18 

ПНПУ 137 5,49 2,75 5,92 8,14 5,58 

СДПУ 136 7,12 3,07 5,48 7,24 5,73 

ХНЕУ 98 7,81 5,45 6,50 10,20 7,49 

Всього: 543 6,41 3,32 5,53 7,70 5,74 
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Додаток М 

Результати моніторингу якості підготовки викладачів вищої школи в 

умовах магістратури, проведені у травні 2015 року  

 

Таблиця М.1 

Контингент магістрантів, що брали участь в опитуванні  

 

Університет Кількість опитаних студентів 

ПУЕТ 164 

ПНПУ 113 

СДПУ 62 

ХНЕУ 51 

Всього: 390 
 

Таблиця М.2 

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури у розрізі підсистем  

 
Назва підсистеми Середній бал 

І частина анкети  

1. Мотиваційна +6,6 

2. Операціональна +6,9 

3. Інформаційна +4,0 

4. Регуляторна +5,1 

Середній бал +5,7 

ІІ частина анкети  

1. Теоретична та практична підготовка +5,6 

2. Організація самостійної і індивідуальної роботи      +3,0 

3. Організаційне та методичне забезпечення навчального 

процесу, у т.ч. комп’ютерна підготовка                                        
+5,4 

4. Кваліфікація викладачів, їх відношення до магістрантів +7,3 

Середній бал +5,3 
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Таблиця М.3 

Розподіл вибірки залежно від ефективності підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури 

Частини 

анкети 

Рівень ефективності підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури 
Всього 

дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Психологічна 
6 1,6 28 7,2 82 21,0 164 42,0 110 28,2 390 100 

Організаційно-

методична 
7 1,8 40 10,2 76 19,7 152 39,0 115 29,3 390 100 

 

 

Таблиця М.4 

Розподіл вибірки залежно від ефективності підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури в розрізі підсистем  

                                                                                                                                                                   

Назва підсистем 
Рівень ефективності підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури 

 дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

Психологічна 

Мотиваційна 1,3 5,0 16,3 43,8 33,5 

Операціональна 0,8 3,9 14,5 45,6 35,2 

Інформаційна 3,0 11,7 25,9 37 22,4 

Регуляторна 1,2 8,1 25,8 41,9 23,0 

Організаційно–методична 

Теоретична та практична 

підготовка 
2,2 8,6 18,6 38,7 31,8 

Організація самостійної і 

індивідуальної роботи      
3,5 17,1 25,9 36,5 17,0 

Організаційне та методичне 

забезпечення навчального 

процесу,  

у т.ч. комп’ютерна підготовка                                        

1,0 10,6 20,2 38,4 29,7 

Кваліфікація викладачів,  

їх відношення до магістрантів 0,4 4,5 14,3 42,1 38,7 
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Таблиця М.5  

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури за психологічними критеріями у розрізі університетів   

Університет 

Кількість 

опитаних 

студентів 

Середній бал в розрізі підсистем Загаль-

ний 

середній 

бал 

Мотива-

ційна 

Операці-

нальна 

Інфор-

маційна 

Регуля-

торна 

ПУЕТ 164 5,8 6,7 2,8 4,4 4,9 

ПНПУ 113 5,6 6,0 3,9 4,0 4,9 

СДПУ 62 9,4 10,1 8,0 8,7 9,1 

ХНЕУ 51 7,5 6,4 4,2 5,5 5,9 

Всього: 
390 7,1 7,3 4,7 5,7 

4,7 

 

 

 

Таблиця М.6 

Ефективність підготовки викладачів вищої школи в умовах 

магістратури за організаційно-методичними критеріями у розрізі 

університетів  

 Університет 

Кількість 

опитаних 

студентів 

Середній бал в розрізі підсистем 

Загаль-

ний 

середній 

бал 

Теоре-

тична та 

практична 

підготовка 

Організація 

самостійної 

і індивіду-

альної 

роботи 

Організа-

ційне та 

методичне 

забезпеч-

ення 

Каліфі-

кація 

викла-

дачів 

ПУЕТ 
164 5,2 2,0 5,1 6,6 

4,7 

ПНПУ 113 3,5 2,0 4,4 6,6 4,5 

СДПУ 62 9,5 6,9 9,0 9,9 8,8 

ХНЕУ 51 7,0 4,0 5,3 8,5 6,2 

Всього: 390 6,3 3,7 6,0 7,9 4,9 
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Додаток Н 

Результати дослідження навчального середовища  

за методикою векторного моделювання 

Таблиця Н.1 

Дані дослідження навчального середовища за методикою  

„векторного моделювання” 
 

№ вектору Навчальне середовище 

ПУЕТ 

Навчальне середовище 

ПНПУ 

с з а Z % с з а Z % 

1 5 3 3 11 15,2 4 5 3 12 16,6 

2 9 8 5 22 30,5 12 10 7 29 40,3 

3 – 2 1 3 4,1 8 5 2 15 20,8 

Всього 14 13 9 36 50 24 20 12 56 77,8 

4 – – – – 0 1 – – 1 1,38 

5 1 1 – 2 2,7 2 2 1 5 7 

6 – – – – 0 1 – – 1 1,38 

Всього 1 1 – 2 2,7 4 2 1 7 9,72 

7 – – – – 0 – – – – 0 

8 – – – – 0 – – – – 0 

9 – – – – 0 – – – – 0 

Всього – – – – 0 – – – – 0 

10 2 2 2 6 8,3 – 1 3 4 5,5 

11 8 6 5 19 26,3 – 1 2 3 4,16 

12 4 5 – 9 12,5 1 3 – 4 5,5 

Всього 14 13 7 34 47,2 1 5 5 11 15,3 

Разом 29 27 16 72 100 29 27 16 72 100 

 
Цифрами у першому стовпці таблиці Н.1 позначені вектори, їх 

нумерація відповідає класифікації В. Ясвіна: 1) кар’єрне середовище залежної 

активності; 2) типове кар’єрне середовище; 3) кар’єрне середовище активної 

залежності; 4) догматичне середовище пасивної залежності; 5) типове 

догматичне середовище; 6) догматичне середовище залежної пасивності; 

7) безтурботне середовище вільної пасивності; 8) типове безтурботне 

середовище; 9) безтурботне середовище пасивної свободи; 10) творче 

середовище активної свободи; 11) типове творче середовище; 12) творче 

середовище вільної активності. Скорочення, використані у стовпцях, мають 

такі значення: с – студенти стаціонарного відділення, з – студенти заочного 

відділення, а – випускники-бакалаври, які хочуть навчатися у магістратурі, Z – 

всього досліджених, % – у відсотках.  
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Таблиця Н.2 

Набір можливих векторних моделей навчального середовища та їх 

цифрові значення 

 

Назва і номер вектору Свобода Активність 

1. Творче середовище вільної активності +1 +3 

2. Мінімальний прояв типового творчого 

навчального середовища 

+1 +1 

3. Максимальний прояв типового творчого 

навчального середовища 

+3 +3 

4. Творче середовище активної свободи +3 +1 

5. Безтурботне середовище пасивної свободи +3 –1 

6. Мінімальний прояв типового безтурботного 

навчального середовища 

+1 –1 

7. Максимальний прояв типового безтурботного 

навчального середовища 

+3 –3 

8. Безтурботне середовище вільної пасивності +1 –3 

9. Догматичне середовище залежної пасивності –1 –3 

10. Мінімальний прояв типового догматичного 

навчального середовища 

–1 –1 

11. Максимальний прояв типового догматичного 

навчального середовища 

–3 –3 

12. Догматичне середовище пасивної залежності –3 –1 

13. Кар’єрне середовище активної залежності –3 +1 

14. Мінімальний прояв типового кар’єрного 

навчального середовища 

–1 +1 

15. Максимальний прояв типового кар’єрного 

навчального середовища 

–3 +3 

16. Кар’єрне середовище залежної активності –1 +3 
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Таблиця Н.3 

Дані дослідження навчального середовища за удосконаленою методикою 

Вектор, навчальне середовище МС % ЗВО % 

1. Творче НС вільної активності 25 23,8 8 7,6 

2. Мінімальний прояв типового творчого навчального 

середовища 

16 15,2 2 1,9 

3. Максимальний прояв типового творчого навчального 

середовища 

31 29,5 2 1,9 

4. Творче навчальне середовище активної свободи 17 16,3 3 2,9 

Всього назвали творче навчальне середовище 89 84,8 15 14,3 

5. Безтурботне навчальне середовище пасивної свободи 1 0,9 – – 

6. Мінімальний прояв типового безтурботного 

навчального середовища 

– – 1 0,9 

7. Максимальний прояв типового безтурботного 

навчального середовища 

– – 2 1,9 

8. Безтурботне навчальне середовище вільної пасивності – – 1 0,9 

Всього назвали безтурботне навчальне середовище 1 0,9 4 3,8 

9. Догматичне навчальне середовище залежної пасивності – – 2 1,9 

10. Мінімальний прояв типового догматичного 

навчального середовища 

– – 2 1,9 

11. Максимальний прояв типового догматичного 

навчального середовища 

– – – – 

12. Догматичне навчальне середовище пасивної 

залежності 

– – 8 7,6 

Всього назвали догматичне навчальне середовище – – 12 11,4 

13. Кар’єрне навчальне середовище активної залежності 1 0,9 17 16,2 

14. Мінімальний прояв типового кар’єрного навчального 

середовища 

5 4,8 12 11,4 

15. Максимальний прояв типового кар’єрного 

навчального середовища 

4 3,8 23 21,9 

16. Кар’єрне навчальне середовище залежної активності 5 4,8 23 21,9 

Всього назвали кар’єрне навчальне середовище 15 14,3 74 70,4 

Разом 105 100 105 100 

 
У таблиці Н.3 показані дані дослідження за допомогою методики 

векторного моделювання навчального середовища у п’яти групах майбутніх 

магістрів з педагогіки вищої школи (ЕГ2, всього взяло участь в опитуванні 105 

осіб). Умови проведення експерименту були дещо змінені – магістрантам 

окремо пропонувалося оцінити мікро-середовище (МС), і середовище закладу 

вищої освіти, де вони навчаються (ЗВО). 
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Додаток П 

Програма  

курсів для викладачів «Організація підготовки викладачів вищої школи 

до проектування дидактичних систем в умовах магістратури»  (48 год.) 

 

Програма курсів-тренінгів складена для підготовки викладачів ЗВО до 

організації підготовки майбутніх викладачів вищої школи до проектування 

дидактичних систем в умовах магістратури й участі в експерименті.  

Метою курсів є не лише інформування про шляхи запровадження 

інноваційних технологій навчання у навчальних закладах, а й підготовка 

викладачів до організації підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 

проектування дидактичних систем в умовах магістратури у світлі сучасних 

вимог.  

Це важливо в умовах наближення вітчизняної вищої школи до західної, 

інтеграції вищої освіти України в єдину європейську систему. З оволодіння 

викладачем основами проектування дидактичної системи починається нове 

педагогічне мислення: чіткість дидактичних цілей, навчання в контексті 

майбутньої професійної діяльності, структурність викладу навчального 

матеріалу, ясність методичної мови, обґрунтованість в управлінні 

пізнавальною діяльністю магістрантів. 

Слухачі курсів отримають: знання основ організації підготовки 

майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 

умовах магістратури, свідоцтва про підвищення кваліфікації, брошури, 

діагностичні методики, комп’ютерні варіанти презентацій лекцій. 

 

Перший день (понеділок). Діагностика  

1. Знайомство з групою. Діагностика запитів і інтересів педагогів (4 год.) 

2. Сучасні вимоги до проектування дидактичної системи як виду навчальної 

діяльності педагога (4 год.) 
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Другий день (вівторок). Методологія проблеми 

1. Методологічні аспекти проектування дидактичної системи (2 год.) 

2. Проектування мети і змісту навчання (4 год.) 

3. Психодіагностика особистісного і професійного розвитку магістранта як 

умова вивчення ефективності інноваційних технологій навчання (4 год.) 

 

Третій день (середа). Спілкування 

1. Проектування навчальної діяльності, технологій ефективного спілкування (4 

год.) 

2. Тренінг «НЛП педагогічної ефективності» (4 год.) 

 

Четвертий день (четвер). Кредитно-модульна технологія 

1. Адаптація вищої освіти України до сучасних вимог (2 год.) 

2. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення – ECTS (2 год.) 

3. Проектування інноваційних технологій навчання (4 год.) 

 

П’ятий день (п’ятниця). Педагогічна майстерність  

1. Соціально-психологічний тренінг як технологія навчання (4 год.) 

2. Педагогічна майстерність викладача у проектуванні технологій навчання (4 

год.) 

 Шостий день (субота). Досвід 

Круглий стіл «Обмін досвідом запровадження інноваційних технологій 

навчання, організації підготовки майбутніх викладачів вищої школи до 

проектування дидактичних систем в умовах магістратури та проектування 

даного процесу у закладі освіти» (6 год.) 

 

Автор курсів    

канд. пед. наук, доцент     Лебедик Л.В. 
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Додаток Р 

Методика вимірювання доцільності 

запровадження інноваційних технологій навчання у ЗВО 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________ 

Дата народження ____________ Посада______________________________ 

Місце роботи ____________________________________________________ 

Педагогічний і загальний трудовий стаж: ____________________________ 

Спеціальність: _______________________________Підпис:______________  
Інструкція: Кожні з організаційних чи внутрішніх змін у Вашому закладі 

освіти оцініть за п’ятибальною шкалою як позитивні чи негативні  за допомогою 

таких оцінок (потрібне обведіть кружечком): 

«+ 2» – зміна втілена в життя і має позитивний ефект;  

«+ 1» – є перші «паростки» цієї зміни;  

«0» – даної зміни не спостерігається; 

«– 1» – відсутнє розуміння суті цієї зміни тими, хто мав би її здійснювати;  

«– 2» – ті, хто цю зміну мав би втілювати, вважають, що вона завдасть великої 

шкоди педагогічному процесу. 

 

І. Які організаційні зміни у зв’язку з входженням України до європейського 

освітнього простору відбулися у Вашому закладі освіти?  

№ Організаційні зміни Оцінки 

1 Навчальний процес організований з урахуванням 

структурно-логічних схем підготовки фахівців 

–2 –1 0 +1 +2 

2 Запроваджена модульна система організації навчального 

процесу 

–2 –1 0 +1 +2 

3 Запроваджена система тестування та рейтингового 

оцінювання знань магістрантів 

–2 –1 0 +1 +2 

4 Навчальні програми сформовані як набір залікових 

кредитів  

–2 –1 0 +1 +2 

5 Розроблені індивідуальні графіки навчального процесу –2 –1 0 +1 +2 

6 Є викладачі-куратори індивідуальних програм навчання –2 –1 0 +1 +2 

7 Запроваджене нове навчально-методичне та матеріально-

технічне забезпечення навчального процесу 

–2 –1 0 +1 +2 

8 Здійснене інформаційне забезпечення навчання 

(гіпертекстові електронні підручники, Internet) 

–2 –1 0 +1 +2 

9 Запроваджене ситуаційне навчання («case-study») –2 –1 0 +1 +2 

1

0 

Запроваджені інноваційні технології навчання (вказати – 

евристичне, імітаційне, віртуально-тренінгове, 

випереджуюче навчання, техніки NLP ) 

–2 –1 0 +1 +2 
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ІІ. Які внутрішні зміни відбулися у позиціях суб’єктів навчального процесу 

(викладачів і магістрантів) Вашого закладу освіти? 

 

№ Внутрішні зміни Оцінки 

1 Викладачі зацікавлені у змінах, пов’язаних із 

запровадженням інноваційних технологій навчання  

–2 –1 0 +1 +2 

2 У взаєминах викладачів і магістрантів домінує 

партнерство 

–2 –1 0 +1 +2 

3 Магістранти розуміють суть системи тестування та 

рейтингового оцінювання знань, технологію отримання 

залікових кредитів і «внутрішньо» її сприймають 

–2 –1 0 +1 +2 

4 Магістранти стали більш активними в навчанні  –2 –1 0 +1 +2 

5 Магістранти керуються індивідуальними навчальними 

планами, знають, що хочуть 

–2 –1 0 +1 +2 

6 Магістранти навчаються без примусу з боку викладачів і 

кураторів індивідуальних програм навчання 

–2 –1 0 +1 +2 

7 Магістранти самі проектують своє навчання  –2 –1 0 +1 +2 

8 Магістранти зацікавлені у інформаційному забезпеченні 

навчання (гіпертекстових електронних підручниках, 

Internet) 

–2 –1 0 +1 +2 

9 Магістранти активні на «case-study» (семінарських і 

практичних заняттях, консультаціях) 

–2 –1 0 +1 +2 

1

0 

Магістранти намагаються проявити себе на наукових 

конференціях, професійних конкурсах тощо 

–2 –1 0 +1 +2 

 

Організаційний клімат 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-психологічний клімат 
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Обробка даних 

Кількість балів підраховується і їх сума заноситься на координатну площину. 

Сума балів з показника «Організаційні зміни» наносяться на вертикальну вісь 

«Організаційний клімат» (мінусова шкала – ступінь занепаду та руйнування закладу 

як інституції, плюсова – здатність закладу освіти до розвитку). Сума балів з 

показника «Внутрішні зміни» позначається на горизонтальній вісі – «Соціально-

психологічний клімат» (мінусова шкала – ступінь нівелювання потреб і інтересів 

учасників освітнього процесу, плюсова – розвиток суб’єктів соціальної організації). 

Точка перетину прямих, проведених через відкладені на кожній вісі точки, 

паралельно до них, вказує на характеристику освітнього середовища і можливість 

запровадження технології проектування дидактичної системи згідно сучасних вимог 

у цьому закладі освіти. 

Дані коментуються так: 

 

ІІ. Зміна культури без зміни 

поведінки (відсутність здібних і 

підготовлених кадрових працівників) 

 

Формальні зміни 

 

І. Висока організаційна ефективність 

запроваджених інновацій 

 

 

 

Позитивні зміни 

 

ІІІ. Зміни відсутні, організаційна 

ефективність запроваджених 

інновацій не спостерігається 

 

 

Зміни не приживуться 

ІV. Зміни поведінки без зміни культури 

(проблеми в організаційній 

послідовності дій, відсутня 

прихильність до інновацій) 

 

Є потреба у реформуванні 

організаційного клімату для 

задоволення потенцій  

 

Коментар до тесту 

Організаційна культура соціальних інститутів формується роками, 

оскільки є утворенням інерційним і консервативним. Тому інновації не 

приживаються, бо суперечать культурним нормам і цінностям конкретної 

організації. Необхідний тривалий, поетапний процес інноваційних змін, який 

скеровується й регламентується науково-методологічними розробками 

відповідних наукових проектів. 
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Структура організаційної культури має три рівні: 

а) поверхневий: 

зовнішні атрибути – естетика приміщень; 

якість освітніх послуг; 

комп’ютерне й інформаційне забезпечення; 

формальне спілкування; 

ділова поведінка учасників;  

офіційні організаційні структури та організаційні схеми закладу освіти; 

б) внутрішній, коли домінують: 

цінності організації; 

повнота комунікації; 

способи оцінювання; 

технологічна структура; 

програмно-методичне забезпечення; 

особливості рольових і статусних позицій суб’єктів відстежуються за 

технікою і тактикою конструювання розливальної взаємодії; 

в) глибинний, який обстоює: довершеність учіння особистості; її 

внутрішнє само проектування дій; адекватне сприйняття довкілля; мотиви 

участі у спільних зусиллях; критичну та творчу рефлексію та інше; 

досліджується шляхом глибинного пізнання внутрішнього світу учасників як 

суб’єктів співпраці. 
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Додаток С 

 

Результати апробації методики дослідження, проведеної 

у 2014–2015 навчальному році 

 

Апробація методики дослідження ГВП здійснювалась у ПУЕТ, ПНПУ, 

СДПУ, ХНЕУ, ЧНУ у 2014–2015 навчальному році, коли проводилось навчання 

восьми груп студентів (237 осіб). Результати апробаційного циклу показали, що 

якість ГВП у результаті навчання стала вищою. Від 33 до 61 % студентів у 

різних групах підвищили рівень знань та вмінь за всіма блоками моделі ГВП, у 

тому числі за суб’єктністю як інтегральною якістю магістра педагогіки вищої 

школи. Для встановлення обставин, які сприяли росту ГВП магістрантів, 

необхідно було глибоко вивчити можливості ПМВПДС в умовах ЗВО. Це дало 

право констатувати, що гіпотеза про зростання ГВП за умови реалізації 

ПМВПДС була правильною. 
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Рис. С.1. Дані вимірювання ГВП у 2014–2015 навчальному році (у %) 
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Додаток Т 

Дані про хід експерименту, проведеного у 2015–2016 навчальному році 

 

Таблиця Т.1 

Результати констатувального етапу експерименту, проведеного 

у експериментальних групах (ЕГ1) у 2015–2016 навчальному році 

№
 г

р
у
п

и
 

Р
ів

ен
ь
 Магістрантів 

% 

Зокрема за показниками ГВП 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(18) 

В 10,7 10,7 10,7 7,1 10,7 14,3 10,7 7,1 

С 57,1 53,6 67,9 57,1 71,4 64,3 71,4 67,9 

M 32,1 35,7 21,4 35,7 17,9 21,4 17,9 32,1 

2 

(22) 

В 10 10 10 3,3 10 16,7 13,3 10 

С 56,7 53,3 66,7 63,3 70 60 66,7 53,3 

M 33,3 36,7 23,3 33,3 20 23,3 20 36,7 

3 

(19) 

В 10,3 10,3 6,9 3,4 10,3 13,8 10,3 10,3 

С 58,6 55,2 69 62 72,4 62 69 55,2 

M 31 34,5 24,1 34,5 17,2 24,1 20,7 34,5 

4 

(22) 

В 10,3 6,9 6,9 6,9 10,3 17,2 10,3 10,3 

С 55,2 58,6 69 58,6 72,4 58,6 69 55,2 

M 34,5 34,5 24,1 34,5 17,2 24,1 20,7 34,5 

5 

(21) 

В 10 6,7 6,7 6,7 10 16,7 13,3 10 

С 53,3 56,7 73,3 63,3 70 56,7 63,3 56,7 

M 36,7 36,7 20 30 20 26,7 23,3 33,3 

∑ 

102 

В 9,8 8,3 7,8 5,4 10,3 15,2 11,3 9,3 

С 56,4 57,9 70,1 60,8 71,6 61,3 68,1 56,4 

M 33,8 35,8 22,1 33,8 18,1 23,5 20,6 34,3 
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Таблиця Т.2 

Результати формувального етапу експерименту, проведеного 

у експериментальних групах (ЕГ1) у 2015–2016 навчальному році 

 

№
 г

р
у
п

и
 

Р
ів

ен
ь Магістрантів 

% 

Зокрема за показниками ГВП 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(18) 

В 25 21,4 32,1 25 21,4 32,1 28,6 28,6 

С 67,9 71,4 60,7 71,4 67,9 64,3 67,9 64,3 

M 7,1 7,1 7,1 3,6 10,7 3,6 3,6 7,1 

2 

(22) 

В 23,3 23,3 40 23,3 23,3 30 33,3 30 

С 66,7 70 50 73,3 63,3 63,3 60 66,7 

M 10 6,7 10 3,3 13,3 6,7 6,7 3,3 

3 

(19) 

В 24,1 24,1 37,9 24,1 24,1 31 31 27,6 

С 69 69 58,6 72,4 65,5 65,5 65,5 69 

M 6,9 6,9 6,9 3,4 10,3 3,4 3,4 3,4 

4 

(22) 

В 24,1 24,1 37,9 24,1 24,1 34,5 24,1 27,6 

С 69 69 58,6 72,4 62 62 69 69 

M 6,9 6,9 6,9 3,4 13,8 3,4 6,9 3,4 

5 

(21) 

В 26,7 23,3 40 26,7 23,3 33,3 23,3 30 

С 63,3 70 53,3 66,7 63,3 60 73,3 63,3 

M 10 6,7 6,7 6,7 13,3 6,7 3,3 6,7 

∑ 

102 

В 25 23,5 37,7 24,5 23 31,9 27,5 28,9 

С 67,2 69,6 55 70,6 64,7 63,7 67,6 65,7 

M 7,8 6,9 7,4 4,9 12,3 4,4 4,9 5,4 
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Рис. Т.1. Дані вимірювання у групах ЕГ1 

показника „1. Спрямованість особистості на проектування 

дидактичних систем” (у %) 
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Рис. Т.2. Дані вимірювання у групах ЕГ1 показника 

„2. Особистісні мотиви магістранта до проектування дидактичних 

систем” ( у %) 
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Рис. Т.3. Дані вимірювання у групах ЕГ1 показника 

„3. Суб’єктність магістранта у проектуванні дидактичних систем” (у %) 
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Рис. Т.4. Дані вимірювання у групах ЕГ1 показника 

„4. Проектувальна компетентність” (у %) 
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Рис. Т.5. Дані вимірювання у групах ЕГ1 показника 

„5. Професійно важливі риси характеру для проектування 

дидактичних систем” (у %) 
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Рис. Т.6. Дані вимірювання у групах ЕГ1 показника 

„6. Психофізіологічні якості для проектування дидактичних систем” 

(у %) 
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Рис. Т.7. Дані вимірювання у групах ЕГ1 показника 

„7. Креативні вміння для проектування дидактичних систем” (у %) 
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Додаток У 

Дані про хід експерименту, проведеного у 2016–2017 навчальному році 

 

Таблиця У.1 

Результати констатувального етапу експерименту, проведеного 

у експериментальних групах (ЕГ2) у 2016–2017 навчальному році 

 

№
 г

р
у
п

и
 

Р
ів

ен
ь Магістрантів 

% 

Зокрема за показниками ГВП 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(18) 

В 6,9 6,9 6,9 6,9 10,3 10,3 10,3 6,9 

С 58,6 55,2 75,9 62 72,4 65,5 72,4 55,2 

M 34,5 37,9 17,2 31 17,2 24,1 17,2 37,9 

2 

(23) 

В 7,1 7,1 7,1 3,6 10,7 14,3 10,7 7,1 

С 60,7 57,1 71,4 64,3 75 57,1 71,4 57,1 

M 32,1 35,7 21,4 32,1 14,3 28,6 17,9 35,7 

3 

(19) 

В 10,3 6,9 10,3 3,4 10,3 17,2 10,3 10,3 

С 55,2 58,6 65,5 58,6 72,4 62 72,4 55,2 

M 34,5 34,5 24,1 37,9 17,2 20,7 17,2 34,5 

4 

(22) 

В 10,3 10,3 6,9 6,9 10,3 17,2 10,3 6,9 

С 55,2 55,2 69 55,2 72,4 58,6 72,4 58,6 

M 34,5 34,5 24,1 37,9 17,2 24,1 17,2 34,5 

5 

(21) 

В 10 6,7 10 3,3 10 13,3 13,3 10 

С 56,7 56,7 66,7 63,3 70 66,7 66,7 53,3 

M 33,3 36,7 23,3 33,3 20 20 20 36,7 

∑ 

103 

В 9,22 7,8 7,8 4,9 10,7 15,5 10,7 8,7 

С 56,3 56,3 70,4 61,2 70,9 61,2 67,9 56,3 

M 34,5 35,9 21,8 34 18,4 23,3 21,4 35 
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Таблиця У.2 

Результати формувального етапу експерименту, проведеного 

у експериментальних групах (ЕГ2) у 2016–2017 навчальному році 

№
 г

р
у
п

и
 

Р
ів

ен
ь Магістрантів 

% 

Зокрема за показниками ГВП 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(18) 

В 31 31 41,3 31 27,6 37,9 37,9 34,5 

С 62 65,5 55,2 65,5 65,5 58,6 58,6 62 

M 6,9 3,4 3,4 3,4 6,9 3,4 3,4 3,4 

2 

(23) 

В 32,1 32,1 42,9 28,6 28,6 39,3 35,7 42,9 

С 64,3 64,3 53,6 67,9 67,9 53,6 60,7 50 

M 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 7,1 3,6 7,1 

3 

(19) 

В 31 31 44,8 31 27,6 41,3 34,5 37,9 

С 65,5 65,5 48,3 65,5 65,5 55,2 62 58,6 

M 3,4 3,4 6,9 3,4 6,9 3,4 3,4 3,4 

4 

(22) 

В 31 31 41,3 31 27,6 44,8 37,9 34,5 

С 65,5 65,5 51,7 65,5 62 51,7 58,6 62 

M 3,4 3,4 6,9 3,4 10,3 3,4 3,4 3,4 

5 

(21) 

В 30 30 43,3 30 30 40 33,3 36,7 

С 66,7 70 53,3 66,7 63,3 56,7 60 60 

M 3,3 0 3,3 3,3 6,7 3,3 6,7 3,3 

∑ 

103 

В 31,6 31,1 43,7 30,1 28,2 41,3 35 37,8 

С 64,1 66,5 51,5 66,5 65 54,9 61,6 57,3 

M 4,4 2,4 4,9 3,4 6,8 3,9 3,4 4,9 
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Таблиця У.3 

Результати констатувального етапу експерименту, проведеного 

у контрольних групах (КГ) у 2015–2017 навчальних роках 

№
 г

р
у
п

и
 

Р
ів

ен
ь Магістрантів 

% 

Зокрема за показниками ГВП 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(22) 

В 7,7 7,7 7,7 3,8 11,5 15,4 7,7 7,7 

С 57,7 57,7 76,9 65,4 69,2 65,4 73,1 57,7 

M 34,6 34,6 15,4 30,8 19,2 19,2 19,2 34,6 

2 

(23) 

В 13,3 10 10 6,7 13,3 16,7 13,3 10 

С 53,3 56,7 70 60 66,7 63,3 66,7 53,3 

M 33,3 33,3 20 33,3 20 20 20 36,7 

3 

(22) 

В 13,3 10 10 3,3 13,3 20 13,3 10 

С 53,3 56,7 70 60 70 56,7 66,7 56,7 

M 33,3 33,3 20 36,7 16,7 23,3 20 33,3 

4 

(22) 

В 11,5 11,5 7,7 7,7 11,5 19,2 7,7 7,7 

С 53,8 50 76,9 57,7 69,2 57,7 73,1 61,5 

M 34,6 38,5 15,4 34,6 19,2 23,1 19,2 30,8 

5 

(23) 

В 10,3 10,3 10,3 3,4 13,8 17,2 13,8 6,9 

С 55,2 55,2 69 65,5 65,5 58,6 65,5 58,6 

M 34,5 34,5 20,7 31 20,7 24,1 20,7 34,5 

∑ 

112 

В 11,2 10,3 8,9 4,9 12,1 17,4 12,1 8,9 

С 55,4 54,5 71 62,1 68,8 60,7 67,9 57,2 

M 33,5 35,3 20,1 33 19,2 21,9 20,1 33,9 
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Таблиця У.4 

Результати контрольного зрізу після формувального етапу 

експерименту, проведеного у контрольних групах (КГ)  

у 2015–2017 навчальних роках 

 

№
 г

р
у
п

и
 

Р
ів

ен
ь Магістрантів 

% 

Зокрема за показниками ГВП 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

(22) 

В 11,5 11,5 7,7 3,8 11,5 19,2 11,5 11,5 

С 65,4 61,5 76,9 65,4 73,1 61,5 69,2 69,2 

M 23,1 26,9 15,4 30,8 15,4 19,2 19,2 30,8 

2 

(23) 

В 16,7 13,3 10 6,7 16,7 16,7 16,7 10 

С 60 60 73,3 63,3 66,7 63,3 60 60 

M 23,3 26,7 16,7 30 16,7 20 23,3 30 

3 

(22) 

В 13,3 13,3 10 6,7 13,3 16,7 16,7 10 

С 63,3 60 73,3 63,3 70 63,3 63,3 63,3 

M 23,3 26,7 16,7 30 16,7 20 20 26,7 

4 

(22) 

В 15,4 11,5 11,5 7,7 15,4 15,4 11,5 7,7 

С 61,5 61,5 73,1 57,7 69,2 65,4 69,2 61,5 

M 23,1 26,9 15,4 34,6 15,4 19,2 19,2 30,8 

5 

(23) 

В 13,8 13,8 10,3 6,9 17,2 17,2 13,8 10,3 

С 62 55,2 75,9 58,6 62 62 69 58,6 

M 24,1 31 13,8 34,5 20,7 20,7 17,2 31 

∑ 

112 

В 14,3 12,9 10,3 6,3 14,3 17,4 14,3 10,3 

С 61,6 58,9 74,5 61,6 68,3 62,5 66,5 59,4 

M 24,1 28,2 15,2 32,1 17,4 20,1 19,2 30,4 
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Рис. У.1. Дані вимірювання у групах ЕГ2  

показника „1. Спрямованість особистості на проектування 

дидактичних систем” (у %) 
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Рис. У.2. Дані вимірювання у групах КГ 

показника „1. Спрямованість особистості на проектування 

дидактичних систем” (у %) 
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Рис. У.3. Дані вимірювання у групах ЕГ2 показника 

„2. Особистісні мотиви магістранта до проектування дидактичних 

систем” ( у %) 
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Рис. У.4. Дані вимірювання у групах КГ показника 

„2. Особистісні мотиви магістранта до проектування дидактичних 

систем” ( у %) 
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Рис. У.5. Дані вимірювання у групах ЕГ2 показника 

„3. Суб’єктність магістранта у проектуванні дидактичних систем”  

(у %) 
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Рис. У.6. Дані вимірювання у групах КГ показника 

„3. Суб’єктність магістранта у проектуванні дидактичних систем” (у %) 



 

 
662 

18,4

6,8

70,9

10,7

28,2

65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

До початку

експерименту

В кінці експерименту

Мінімальний рівень

Генеральний рівень

Високий рівень

 

Рис. У.7. Дані вимірювання у групах ЕГ2 показника 

„4. Проектувальна компетентність” (у %) 
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Рис. У.8. Дані вимірювання у групах КГ показника 

„4. Проектувальна компетентність” (у %) 
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Рис. У.9. Дані вимірювання у групах ЕГ2 показника 

„5. Професійно важливі риси характеру для проектування 

дидактичних систем” (у %) 
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Рис. У.10. Дані вимірювання у групах КГ показника 

„5. Професійно важливі риси характеру для проектування 

дидактичних систем” (у %) 
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Рис. У.11. Дані вимірювання у групах ЕГ2 показника 

„6. Психофізіологічні якості для проектування дидактичних систем” 

(у %) 
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Рис. У.12. Дані вимірювання у групах КГ показника 

„6. Психофізіологічні якості для проектування дидактичних систем” 

(у %) 
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Рис. У.13. Дані вимірювання у групах ЕГ2 показника 

„7. Креативні вміння для проектування дидактичних систем” (у %) 
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Рис. У.14. Дані вимірювання у групах КГ показника 

„7. Креативні вміння для проектування дидактичних систем” (у %)  
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Додаток Ф 

Методи математичної статистики, використані для перевірки гіпотези 

Проведення вхідного, поточного і підсумкового контролю РППБЕ 

дозволило нам виявити кореляційний зв’язок успішності навчання і 

початкового рівня РППБЕ. За розрахункову була взята формула коефіцієнта 

кореляції Пірсона [101]. Величина коефіцієнта кореляції мій вхідним і 

підсумковим РППБЕ дорівнювала 0,81, що свідчило про наявність досить 

сильного зв’язку між виділеними показниками. Для перевірки значущості 

коефіцієнта кореляції розраховувалося t статистичне. Згідно таблиці t Фішера 

[518] tтабл= 1,5996. t розрахункове визначали за формулою: 

                          r2 

tр=    ――― (N – 2)    (Ф.1) 

                                1–r2 

 

   0,812       0,6561 

tр=    ――― (634 – 2) =    ――― 632 =    1,90782×632 =   1220,74 = 34,723  

1–0,812       0,3439 

 

Оскільки tр  > tтабл, коефіцієнт кореляції є значущим. 

Для обробки результатів експерименту ми використали критерії 

математичної статистики: 

1) математичне очікування випадкової величини х 

           N 

х = ∑   хі / N     (Ф.2) 

                 і=1 

де хі – бал і-го студента, який брав участь у експерименті; N – кількість 

студентів, які брали участь в експерименті; 

2) для визначення коливань випадкової величини навколо його середнього 

значення ми встановили середньоквадратичне відхилення σ: 

 

               ∑ (хі – х)2              

σ =     ――――     (Ф.3) 

      N 
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Для підрахунків випадкової величини х треба було підрахувати кількість 

набраних балів студентами, які брали участь в експерименті. Окремо 

підраховувалися дані експериментальних (ЕГ1 і ЕГ2) і контрольних (КГ) груп. 

Так, математичне очікування випадкової величини х на початку 

формуючого етапу експерименту у експериментальних (ЕГ1 і ЕГ2) і 

контрольних (КГ) групах становило: 

3+3+2,9+2,9+...+1    1158,5 

х = ――――――――  = ――― = 1,83 

                  317                       317 

 

  (3 – 1,83)2  + (3 – 1,83)2  + (2,9 – 1,83)2  + .... + (1 – 1,83)2   

σ =  ――――――――――――――――――――――――  = 0,33 бали 

317 

В середньому бали окремих майбутніх викладачів вищої школи, які 

засвідчують їхній рівень готовності до проектування дидактичних систем, 

відрізнялися на 0,33 бали. 

Після проведення формуючого етапу експерименту у експериментальних 

(ЕГ1) групах математичне очікування випадкової величини х становило: 

3+3+2,9+...+1       226,4 

х = ――――――  = ――― = 2,21 

                102                 102 

 

  (3 – 2,21)2  + (3 – 2,21)2  + (2,9 – 2,21)2  + .... + (1 – 2,21)2   

σ =  ――――――――――――――――――――――――  = 0,43 бали 

2 

Після проведення формуючого етапу експерименту у експериментальних 

(ЕГ2) групах математичне очікування випадкової величини х становило: 

3+3+3+2,9+...+1     238,5 

х = ――――――――  = ――― = 2,31 

                 103                       103 

 

  (3 – 2,31)2  + (3 – 2,31)2  + (2,9 – 2,31)2  + .... + (1 – 2,31)2   

σ =  ――――――――――――――――――――――――  = 0,44 бали 

103 
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Після проведення формуючого етапу експерименту у контрольних (КГ) 

групах математичне очікування випадкової величини х становило: 

 

3+3+2,9+2,9+...+1     212 

х = ――――――――  = ―― = 1,89 

                  112                     112 

Середньоквадратичне відхилення σ суттєво не змінилося: 

 

  (3 – 1,89)2  + (3 – 1,89)2  + (2,9 – 1,89)2  + .... + (1 – 1,89)2   

σ =  ――――――――――――――――――――――――  = 0,33 бали 

224 

 

На рівні нульової гіпотези ми передбачали, що рівень готовності 

майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в 

експериментальних і контрольних групах однаковий. Одержані у 

констатуючому експерименті результати не дали підстав для заперечення 

нульової гіпотези. З метою перевірки ефективності розробленої нами 

експериментальної технології проектування ПОДСПБЕ ми передбачили, що 

рівень готовності майбутніх викладачів вищої школи до проектування 

дидактичних систем в експериментальних і контрольних групах після її 

впровадження, а також після закінчення експерименту будуть ідентичними. 

Одержані дані дали достатні підстави для відхилення нульової гіпотези.  
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