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ЛЕКЦІЯ 2.  

 

Тема. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ,  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ, ЙОГО ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ.  

 

Мета. Ознайомитися з основними положеннями про освіту у ВНЗ, 

категоріями дидактики вищої школи, навчальним процесом у 

вищому освітньому закладі та шляхами його удосконалення.  
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План лекції 

1. Основні положення. Ознайомлення з «Положенням про організацію 

навчального процесу в Таврійському державному агротехнологічному 

університеті», затвердженим вченою радою університету, протокол № 9 від 

26 травня 2015 року. 

2. Нормативно-правова база організації навчального процесу. 

3. Навчання як процес управління пізнавальними діями студента. 

Закономірності та принципи процесу навчання у вищому навчальному 

закладі. Модель структури навчального процесу. 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З «ПОЛОЖЕННЯМ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ТАВРІЙСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Розглянуто і затверджено: вченою радою університету, 

Протокол № 9 від «26» травня 2015 року 

  Нові завдання, поставлені державою і суспільством перед вищою 

школою ("Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті"), 

вимагають удосконалення всіх ланок навчальної роботи та наукової 

діяльності, а це неможливо без розробки і знання теорії освіти як єдиної 

системи наукового пояснення шляхів підготовки майбутніх спеціалістів. 

Теорія освіти необхідна як система ідей, і як: обґрунтоване керівництво до 

дії, прогнозування шляхів удосконалення системи вищої освіти; 

упорядкування понять і категорій науки; прогнозування наукового розвитку, 

вибору методів і засобів наукових досліджень; визначення способів 

розповсюдження наукових положень. 

Прискорення соціально-економічного розвитку країни вимагає 

покращення підготовки спеціалістів. Кваліфікація, компетентність кадрів та 

їх висока громадянська відповідальність багато в чому визначають масштаби 

та темпи науково-технічного прогресу, інтенсифікації народного 

господарства. Перебудова вищої та спеціальної освіти є однією з 

невідкладних та важливих задач розвитку нашого суспільства на дійсному 

етапі. Виходячи з того, що значна частина випускників ВНЗ (біля 40%) [1] 

складають інженери, то вища технічна школа повинна готувати спеціалістів 

нового типу, здатних реально просунути технічну реконструкцію народного 

господарства, що поєднує високу професійну підготовку, ідейно-політичну 

зрілість, навички організаційної, керівницької діяльності. А для цього 

необхідно чутко і своєчасно реагувати на запити виробництва та науки. Адже 

СУЧАСНИЙ ІНЖЕНЕР – це спеціаліст, який повинен створювати та 

впроваджувати техніку нових поколінь, яка забезпечує прорив уперед на 

ведучих напрямках науки і виробництва. А це потребує широкого кола 

професійних знань. 
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Мета інженерної діяльності – визначення матеріальних умов і 

штучних засобів, що впливають на природу у необхідному для людини 

напрямку, задавання вимог до цих умов і засобів, а також  визначення  

способів і послідовності їх забезпечення і виготовлення. 

Тому зміст навчання – одна з центральних проблем вищої школи. 

Н а в ч а н н я  – двобічний процес, який включає засвоєння учбового 

матеріалу, тобто діяльність тих, хто навчається (навчання), та керівництво 

цією діяльністю (викладання).  

О с в і т а  – процес і результат засвоєння систематизованих знань і 

способів пізнавальної діяльності. 

Організація навчального процесу в ТДАТУ здійснюється на основі 

«Положення про організацію навчального процесу в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті» [2],   

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ якого наступні: 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті (далі − Положення) розроблено 

відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу 

освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", міжнародних договорів 

України, укладених в установленому законом порядку, Статуту Таврійського 

державного агротехнологічного університету (далі – Університет) та інших 

нормативно-правових актів.  

1.2. Мовою викладання в Університеті є державна мова.  

1.3. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності 

Університет має право приймати рішення щодо викладання однієї чи 

декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, 

забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної 

дисципліни державною мовою.  

2. Освітній процес  
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2.1. Освітній процес в Університеті − це інтелектуальна, творча діяльність у 

сфері вищої освіти і науки, що проводиться через систему науково- 

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 

примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, 

які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

2.2. Мета освітнього процесу полягає у підготовці компетентних та 

висококваліфікованих фахівців для різних галузей економіки України.  

2.3. Освітній процес базується на таких принципах : − відкритості (освітній 

процес в Університеті здійснюється відкрито для усіх зацікавлених сторін); − 

доступності (відповідність змісту, характеру і обсягу матеріалу, який 

вивчається, можливостям і рівню підготовки здобувача вищої освіти); − 

єдності і наступності освітнього процесу (забезпечення єдністю структури 

освіти та узгодженості ступенів і етапів освітнього процесу); 4 − 

безперервності (реалізація концепції «Навчання впродовж усього життя» 

через організацію самостійного навчання і самоосвіти здобувачів вищої 

освіти з метою забезпечення високої якості життя); − науковості (інтеграція 

навчання з наукою і практикою, професійна спрямованість освітнього 

процесу); − гнучкості і прогностичності (забезпечення варіативності, 

саморегуляції та безперервного оновлення змісту вищої освіти, його 

адаптацію до вимог суспільства); − гуманізму, демократизму та 

пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей (орієнтування на 

зміцнення єдності людини, народу і держави); − національної спрямованості 

(забезпечення органічного зв'язку освіти з національною історією, 

культурою, традиціями); − міжнародної інтеграції (забезпечення інтеграції 

системи вищої освіти України у Європейський простір вищої освіти за умови 

збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної 

вищої школи); − незалежності від втручання будь-яких політичних партій, 

громадських та релігійних організацій (забезпечується вимогою Конституції 

України про недопустимість втручання у освітній процес закладу вищої 

освіти політичних партій, громадських і релігійних організацій).  
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2.4. Освітній процес організовується з урахуванням наявного науково- 

педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази 

Університету, з урахуванням можливостей сучасних інформаційних 

технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно 

розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, 

академічної та професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку 

в соціально- культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах 

управління та організації праці в умовах ринкової економіки.  

2.5. Основними завданнями освітнього процесу є: − провадження на 

високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої 

освіти відповідного ступеня за обраними 5 спеціальностями; − продовження 

реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної 

системи відбору і підготовки студентів за схемою «загальноосвітній 

навчальний заклад (ліцей, гімназія) − коледж – Університет»; − провадження 

освітньої діяльності на основі індивідуальних університетських навчальних 

планів і програм, які відповідають запиту держави, громади та 

агропромислового комплексу; − залучення роботодавців агропромислового 

виробництва до участі в підготовці та реалізації навчальних програм, 

спеціальностей та спеціалізацій, переорієнтація навчальних планів на 

збільшення кількості годин практичної підготовки; − інтеграція Університету 

з навчальними закладами різних типів, науковими установами та 

підприємствами, зокрема шляхом створення навчально-науково-виробничих 

комплексів, технопарків у сфері аграрного бізнесу, біотехнологій; − 

удосконалення практики розроблення та реалізації електронних навчальних 

курсів з використанням платформи Мoodle та обладнання аудиторій для 

проведення дистанційних лекцій і телеконференцій; − забезпечення вільного 

багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через 

мережу Інтернет в усіх приміщеннях Університету; − забезпечення 

органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності; − індивідуалізація та диференціація навчання 
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обдарованої молоді, створення можливостей для реалізації пошуку 

студентами індивідуальної освітньої траєкторії; − створення необхідних умов 

для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; − 

збереження та примноження моральних, культурних, патріотичних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; − поширення знань серед населення, 

підвищення освітнього і культурного рівня громадян; − створення умов для 

здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування; − активне залучення до освітнього процесу і 

науково-дослідницької роботи вчених Національної академії наук України, 

Національної академії аграрних наук України та галузевих академій, 

провідних фахівців організацій та установ.  

2.6. Зміст навчання визначається структурно-логічною схемою підготовки, 

навчальними планами, робочими навчальними планами, програмами 

навчальних дисциплін, нормативними документами органів державного 

управління вищою освітою та Університету і відображається у відповідних 

підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних 

засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів освітньої 

діяльності.  

2.7. Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і методичне 

обґрунтування процесу реалізації програми підготовки та основа для 

створення навчального та робочого навчального планів.  

2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

Нормативні документи, що визначають зміст, порядок і якість 

підготовки фахівців, - кваліфікаційна характеристика для визначеної 

спеціальності, навчальний план, графік навчального процесу, типова 

навчальна програма дисципліни, робоча навчальна програма дисципліни. 

Окрім названих документів ВНЗ самі розробляють наскрізні плани та 
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програми безперервної світооглядової, математичної, економічної, 

комп’ютерної та екологічної підготовки спеціалістів [3] 

2.1. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах 

базується на Законах України "Про освіту" «Про вищу освіту», державних 

стандартах освіти, інших актах законодавства України з питань освіти. 

Д е р ж а в н и й  с т а н д а р т  о с в і т и  — це сукупність норм, які 

визначають вимоги до освітнього (кваліфікаційного) рівня. 

Складові державного стандарту освіти: 

- освітня (кваліфікаційна) характеристика; 

- нормативна частина змісту освіти; 

- тести. 

О с в і т н я  х а р а к т е р и с т и к а  — це основні вимоги до якостей і 

знань особи, яка здобула певний освітній рівень. 

Кваліфікаційна характеристика — це основні вимоги до професійних 

якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання 

професійних обов'язків. 

Т е с т  — це система формалізованих завдань, призначених для 

встановлення відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до 

вимог освітніх (кваліфікаційних) характеристик. 

2.2. Організація навчального процесу здійснюється навчальними 

підрозділами вищого навчального закладу (факультетами, кафедрами, 

відділеннями, предметними або цикловими комісіями тощо). Основним 

нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в 

конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є 

навчальний план. 

Н а в ч а л ь н и й  п л а н  — це нормативний документ вищого навчального 

закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та 

структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 
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конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового 

контролю. 

Навчальний план затверджується керівником вищого навчального 

закладу. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план. 

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним 

стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для 

навчального закладу. 

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються вищим навчальним 

закладом. 

Вибіркові навчальні дисципліни вводяться для задоволення освітніх і 

кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і 

традицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо. 

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до 

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. 

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного 

стандарту освіти. 

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється вищим 

навчальним закладом. 

2.3. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-

професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми 

дисципліни та навчального плану вищим навчальним закладом складається 

робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом 

вищого навчального закладу. 

Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного 

змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її 

вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового 

контролю. 
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Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:  

- тематичний план; 

- засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;  

- перелік навчально-методичної літератури. 

2.4. Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним 

планом. 

Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі 

робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни 

та частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом з 

обов'язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. 

Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і 

затверджується в порядку, встановленому вищим навчальним закладом. 

Вибіркові навчальні дисципліни, введені вищим навчальним закладом в 

освітньо-професійну програму підготовки і включені до індивідуального 

навчального плану студента, є обов'язковими для вивчення. 

2.5. Вищий навчальний заклад надає студентам можливість користування 

навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-

методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та 

іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього 

розпорядку. 

2.6. За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних 

стандартів освіти відповідає керівник навчального структурного підрозділу 

(факультету, відділення, кафедри, предметної або циклової комісії тощо). 

За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. 

 

3. НАВЧАННЯ ЯК ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНИМИ ДІЯМИ 

СТУДЕНТА. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУ 

НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. МОДЕЛЬ 

СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Як було сказано вище, п р о ц е с  н а в ч а н н я  - це спеціально 

организована пізнавальна діяльність студента під керівництвом викладача, що 
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спрямована на набутгя певних знань, умінь та навичок. Процес навчання 

можна розглядати як взаємодію двох складних динамічних систем: керуюча 

система - науково-педагогічний працівник (викладач, вчитель) та керована 

система - студент (учень). 

За формами організації навчання є: індивідуальні заняття, коли 

викладач працює з одним студентом; заняття з малою групою (ланкою); 

групові заняття та масові заняття. 

Індивідуальні заняття застосовують у музичних навчальних закладах 

репетиторстві та середніх i вищих навчальних закладах в окремих випадках 

(додаткові заняття зi студентами, що не встигають або вимагають 

індивідуального підходу) i особливо у практичному навчанні (набуття умінь 

водіння автомобіля). 

Заняття з малою групою проводяться в окремих випадках (окремі види 

лабораторних poбіт, заняття іноземного мовою, з аспірантами) i в 

спеціалізованих навчальних закладах (дономіжна школа, театральні та циркові 

училища). 

Групові заняття є основною формою організації навчання в 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, під час проведення яких 

викладач працює з групою (класом), до складу якої входять 25-35 студентів. У 

такому складі в загальноосвітніх закладах проводяться переважна більшість 

занять, а у вищих навчальних закладах проводяться практичні і семінарські 

заняття, екскурсії тощо. 

Kpiм того, у вищих навчальних закладах значну частину навчальних 

занять проводять за масовою формою організації навчання у вигляді лекцій 

коли викладач працює з аудиторією у складі від 50 до 200 студентів (2-8 

навчальні групи). 

Схематично функціональну схему взаємодії студентів та викладача 

представлено на рис. 1. 

Викладач відповідно до вимог нормативно-методичних документів 

(навчальної програми, рекомендованого до використання підручника, 
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рекомендацій з методики проведення навчальної роботи і т. ін.) визначає зміст 

повідомлення і представляє його студентам за формою,  яку він вважає 

найбільш доцільною, а студенти його сприймають та засвоюють.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Функціональна схема навчання як процес управління 

пізнавальною діяльністю 

 

Процес передачі інформації від викладача до студентів має назву - 

прямий зв'язок. Зміст інформації, що передається прямим зв'язком, це 

повідомлення про об'єкт вивчення та настанови про організацію пізнавальної 

діяльності студентів. Завдання прямого зв'язку - забезпечення максимально 

точного і повного представлення відомостей щодо об'єкта вивчення у формі 

доступній для сприйняття та усвідомлення студентами, організація 

закріплення усвідомлених відомостей та формування умінь з їх використання. 

Внаслідок навчальної діяльності студента під впливом інформації, яку він 

отримав каналами прямого зв'язку, у нього формуються певні знання та уміння 

- результати навчання. 

Для того, щоб визначити, наскільки ефективно діє студент, необхідно 

знати наскільки результат навчальної роботи студента — сформовані знання та 

уміння - відповідають меті навчання. Процес оцінювання результату 

навчальної діяльності та повідомлення оцінки студенту та викладачу 

називається зворотним зв'язком. Здійснюючи зворотний зв'язок, відбувається 

порівняння отриманих знань та умінь з бажаними результатами, визначається і 

оцінюється ступінь їх відповідності і результат оцінювання повідомляється 

студенту та викладачу. Зворотний зв'язок, внаслідок якого оцінка стає відомою 

ВИКЛАДАЧ 
Прямий зв’язок СТУДЕНТ 2 

СТУДЕНТ 1 

СТУДЕНТ 3 

Зовнішній звязок Внутрішній звязок 

Зворотній звязок 
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викладачу, називається зовнішнім, а, якщо оцінка повідомляється студенту, то 

це — внутрішній зворотний зв'язок. Внутрішній та зовнішній зв'язки можуть 

існувати окремо або водночас. 

Управління пізнавальною діяльністю студента може здійснюватися 

викладачем безпосередньо або опосередковано. Для безпосереднього 

керування пізнавальними діями студента викладач повинен бути з ним у 

контакті, тобто спостерігати за його діями, оцінювати їх та за необхідності 

корегувати. Все це викладач може робити тільки, працюючи з невеликою 

групою студентів до 6..8 осіб і за умови, що всі студенти приблизно одного 

рівня розвитку та підготовки. 

Для опосередкованого керування пізнавальними діями студента 

викладач складає інструктивні матеріали методичні вказівки, настанови, 

технологічні карти і т. ін. Ефективність таких матеріалів залежить від того, 

наскільки повно та точно вони відображають найбільш раціональний та 

дидактично обґрунтований спосіб досягнення мети навчання. 

Процес управління пізнавальною діяльністю принаймні повинен 

відповідати основним положенням теорії управління, яка є загальною для 

взаємодії між складними динамічними системами, якими безперечно є 

викладач (вчитель) та студент (учень). 

Загальна теорія управління визначає, що для того, щоб управління 

було реальним, а не являло собою розпорядження, настанови та 

вказівки, що не може призвести до певних результатів, необхідно 

забезпечити певні умови: 

1. Існують керуючий орган та об'єкт керування. Керуючий орган та 

об'єкт керування відповідають ознакам складної динамічної системи. Складна 

динамічна система — це взаємозв'язана множина структурних елементів, що 

виконують певні функцій, взаємодіючи між собою. Складна динамічна система 

здатна змінювати свій стан. Якщо керуючий орган та об'єкт керування 

відповідають вимогам складних динамічних систем, то замість термінів 

керуючий орган та об'єкт керування застосовуються відповідно керуюча 

система та керована система. 
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2. Керована система здатна переходити в той стан, який визначено за 

мету керування. 

3. Керуюча система має реальну можливість змінювати стан 

керованої системи відповідно тим рішенням, які вона приймає. Тобто 

керівний вплив на керовану систему повинен забезпечувати зміну її стану в 

тому напрямі, що визначений керуючою системою. 

4. Керівний вплив має за мету досягнення певного кінцевого стану  

керованої системи. До початку керування була визначена мета керування у 

вигляді чітко визначених показників. Невизначеність мети робить керування 

недоречним (позбавленим змісту). 

5. Керуюча система має програму впливу, що передбачає основні 

перехідні становища, через які повинна пройти керована система для 

досягнення мети керування. Програма впливу та проміжні становища 

керованої системи визначаються її вихідним станом та метою керування. 

6. Для забезпечення оптимального вибору способу впливу на керовану 

систему керуючою системою чітко визначено не тільки кінцевий стан керованої 

системи, до якого вона повинна прийти, але й її проміжний стан, в якому вона 

знаходиться у кожний момент керування. 

7. Керуюча система здатна застосовувати більш ширший набір засобів 

впливу на керовану систему. В разі обмеження засобів впливу ефективність 

керування зменшується, а за наявності тільки одного засобу впливу керування - 

практично відсутнє. 

8. Керуюча система має можливість надавати керівній системі 

необхідні матеріальні ресурси та створювати умови для виконання керівних 

рішень й настанов. Відсутність таких можливостей виключає можливість 

просуватися шляхом, визначеним керуючою системою. 

9. Керована система знаходиться під впливом не тільки керуючої 

системи, але і зовнішнього середовища, яке може бути як позитивним, так і 

негативним. Природно, що чим більш відомо та враховано вплив зовнішнього 

середовища, тим вище якість керування. 
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10. Визначеними критеріями керування в першу чергу, є ступінь 

досягнення мети керування. 

Визначені умови реального керування повинні певним чином 

виконуватися у процесі навчання. П р о а н а л і з у є м о  т р а д и ц і й н у  

о р г а н і з а ц і ю  ( л е к ц і й н о - с е м і н а р с ь к а  с и с т е м а )  н а в ч а л ь н о г о  

п р о ц е с у  з  т о ч к и  з о р у  в и к о н а н н я  у м о в  р е а л ь н о г о  

у п р а в л і н н я .  

1. У процесі навчання керуючою системою є викладач та керованою 

системою студент: вони відповідають ознакам складної динамічної системи, 

тому їх взаємодію можна розглядати як процес керування. 

2. В умовах вищого навчального закладу проводиться відбір 

студентів для навчання, тому у більшості випадків можливо забезпечити умову 

здатності студента набути того рівня професійної компетентності, який 

відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, 

підготовку якого здійснює навчальний заклад. Усвідомлення важливості 

виконання цієї умови не є визнанням того, що вона завжди виконується. На 

жаль у деяких випадках має місце зарахування до навчального закладу 

абітурієнтів, які не мають необхідного рівня підготовки та розвитку, 

керівництво навчального закладу допускає таке явище з огляду на 

необхідність забезпечення виконання плану прийому або з метою вирішення 

фінансових проблем, приймаючи студентів для навчання за контрактною 

системою. Проблеми в педагогічному плані не існує, оскільки є достатньо 

ефективні засоби та методи визначення рівня підготовки та розвитку (перш за 

все тестування), але їх упровадження гальмується організаційно-фінансовими  

причинами. Проблему, коли викладачі повинні забезпечити підготовку 

якісного фахівця із студента, який не має необхідної базової підготовки, 

можна частково виправити під час навчання за рахунок додаткових занять, 

але розв'язати її цілком неможливо, тому забезпечення об'єктивності та 

повноти вхідного контролю є актуальною задачею педагогічної практики. 
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Крім наявності належного рівня попередньої підготовки важливою 

умовою ефективності процесу навчання є зацікавленість, активність студента 

до сприйняття змісту навчального матеріалу, настанов та вказівок викладача, 

тобто наявності у студента бажання вчитися. Студент повинен бути 

переконаний у доцільності та важливості тієї інформації, яку він отримує під 

час навчання, у нього повинна бути внутрішня зацікавленість, потреба у 

засвоєнні представленого матеріалу. Отже, формування у студента мотивації до 

пізнавальної діяльності є важливою складовою роботи з підготовки програми 

керування пізнавальною діяльністю. 

3. Викладач як керуюча система повинен бути здатний впливати 

на студента таким чином, щоб довести його до рівня засвоєння 

навчального матеріалу, який він ставить за мету як для конкретного 

заняття, так і з навчальної дисципліни загалом. Реалізація цієї умови 

можлива за достатньої фахової підготовки (знання предмета вивчення) та 

наявності певної педагогічної майстерності викладача. І, якщо вимоги до рівня 

наукової підготовки є загальновизнаними - обов'язковість повної вищої 

освіти для викладачів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 

магістерської підготовки або наукового ступеня у навчальних закладах ІІІ-ІV 

рівнів акредитації, то з педагогічною підготовкою, особливо в навчальних 

закладах вищого рівня, є проблема, оскільки у більшості науково-

педагогічних працівників вона - відсутня. Педагогічна праця є творчим 

процесом і людина, яка збирається займатися цією діяльністю, повинна мати 

схильність до неї і відповідну професійну підготовку. Відбір на посаду 

науково-педагогічного працівника не передбачає визначення схильності до 

педагогічної праці, наявності педагогічної освіти, або, хоч би уявлень про 

особливості навчальної роботи. Отже, рівень педагогічної майстерності 

викладача формується на підставі його особистого досвіду та під впливом 

педагогічного колективу, в якому він працює (факультет, кафедра). На 

превеликий жаль у деяких аграрних ВНЗ педагогічний досвід не 

узагальнюється і не поширюється. Крім того, важливою проблемою є 
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підтримка високого рівня наукової підготовки викладачів у тій галузі, з якої 

вони здійснюють навчання. Зміни в науковій та виробничій сферах 

відбуваються надто швидкими темпами, що вимагає від викладача приділяти 

питанням підвищення кваліфікації постійну увагу з тим, щоби формувати у 

студентів знання та уміння згідно з останніми досягненнями науки н 

виробництва. На жаль у викладача не завжди є можливість, а іноді і бажання 

вивчати новітні дані про досягнення науки та виробництва. З цих причин 

можна говорити, що не всі викладачі спроможні змінити стан студента, 

привести його до того рівня підготовки, який потрібний, оскільки вони не 

завжди володіють змістом навчання, не знають і не вміють організувати та 

спрямувати навчальну діяльність студента. Такий висновок є ще одним 

аргументом на користь створення високоефективної навчальної програми 

(електронного посібника), яка зможе керувати пізнавальними діями студента 

значно краще, ніж це робить не достатньо кваліфікований викладач. 

4. Проблема визначеності мети навчання є дуже актуальною, 

оскільки існує певне протиріччя між державними стандартами освіти, які 

визначають мету навчання в освітньо-кваліфікаційній характеристиці у 

вигляді опису умінь, якими повинен володіти фахівець, та типовими і 

робочими навчальними програмами з навчальних дисциплін, де надається 

тільки перелік змісту, який повинен засвоїти студент, та загальне 

положення щодо умінь, якими він по завершенні навчання повинен володіти. 

Така невизначеність результатів навчальної діяльності з дисципліни загалом та 

за конкретними темами призводить до того, що в більшості випадків 

викладачами вважається достатнім рівнем навчання наявність умінь 

відтворити зміст повідомлень, які студенти отримали на лекціях та 

практичних заняттях, коли метою навчальної роботи є застосування 

отриманих знань. Проблема визначення мети навчання є дуже важливою ще 

і тому, що на сучасному етапі мета навчання не може бути обмежена 

тільки усвідомленням певного навчального матеріалу та формуванням 

умінь його застосування, але й набуттям студентом умінь самостійно 
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вивчати матеріал, тому що той зміст, який був засвоєний під час навчання,  

може застаріти ще до закінчення навчального закладу. Отже, формування 

умінь пізнавальної діяльності специфічних для певної навчальної дисципліни є 

важливим елементом процесу навчання, якому не приділяється достатньої 

уваги. Проблема визначення мети навчання є недостатньо відпрацьованою в 

педагогічній теорії та практиці навчальної роботи, але без її вирішення 

забезпечити оптимальне керування пізнавальною діяльністю неможливо. 

5. Програма навчальної діяльності, яку повинна розробити керуюча 

система і за якою керована система для досягнення мети керування повинна 

пройти певні перехідні стани в умовах навчання, є система визначених 

викладачем пізнавальних дій, які повинні здійснити студенти під час занять та 

у позаурочний час для досягнення певного рівня підготовки. Для 

здійснення керування пізнавальними діями студента викладач, як керуюча 

система, визначає процедуру, зміст та послідовність пізнавальних дій, які на 

його думку є оптимальними для досягнення мети навчання. У традиційній 

організації навчання викладач, у більшості випадків, приділяє увагу змісту 

навчального матеріалу під час лекцій з метою забезпечення його повного 

сприйняття і усвідомлення та підготовці інструктивних матеріалів для 

забезпечення сприйняття і усвідомлення сутності об'єктів вивчення під час 

самостійної роботи на лабораторних та практичних заняттях й в позаурочний 

час. 

Під час лекцій викладач керує діями студентів опосередковано, 

залучаючи їх до співпраці щодо усвідомлення представленого змісту. В 

інструктивних матеріалах для самостійної роботи викладач описує вказівки на 

виконання певних пізнавальний дій, які повинен здійснити студент для 

досягнення мети навчання. На превеликий жаль у більшості випадків в 

інструктивних матеріалах для лабораторних та практичних занять основну 

увагу приділяють опису об'єктів вивчення, а вказівки на пізнавальну діяльність 

носять узагальнений характер. Програми навчальних дій носять емпіричний 

характер, не ґрунтуються на певних дидактичних теоріях, а передбачають, що в 
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разі потреби студент може звернутися до викладача, або шляхом проб та 

помилок знайде вихід сам. Програми дій, що застосовуються у практиці, 

спрямовані на забезпечення усвідомлення студентом, що він повинен вивчати, в 

незначній мірі допомагають йому усвідомити, як це потрібно робити і зовсім 

поверхнево визначають кінцеву мету навчальної діяльності. 

Значним недоліком існуючих у практиці інструктивних матеріалів є те, 

що вони не враховують індивідуальних особливостей того, хто вчиться, а 

розраховані на студента середнього за здібностями рівня розвитку та 

підготовки. 

6. Оптимальне керування неможливе без чіткого усвідомлення керуючою 

системою стану, в якому перебуває керована система. Ця проблема в 

навчальному процесі — очевидна. Отримати відомості, як просувається 

студент у своїй навчальній роботі, викладач може тільки внаслідок перевірки 

результатів його пізнавальних дій, представлених у вигляді письмових та 

усних відповідей і наслідків дій в матеріальній формі, як результатів 

виконання тренувальних та контрольних вправ практичної роботи. В разі 

групових форм навчальної роботи проводити контроль за діяльністю кожного 

студента на всіх етапах навчання неможливо, тому здійснюється це 

вибірково. Вдосконалення зворотного зв'язку є одним з перспективних 

напрямів підвищення ефективності процесу керування навчальною діяльністю 

студентів. 

7. Наявність  широкого вибору засобів впливу керуючої системи на  

керовану в процесі навчання полягає в здатності викладача використовувати 

максимально широкий набір засобів та методів навчання. З одного боку це 

питання матеріальної бази - традиційні унаочнення та технічні засоби навчання, 

наявність об'єктів вивчення в реальній формі (натуральні зразки), а з іншого це 

- майстерність викладача, уміння використовувати всі засоби навчання, які є в 

його розпорядженні, спроможність застосовувати весь арсенал педагогічних 

заходів, організаційних форм та методів навчання. 

8. Створення умов для виконання керівних вказівок у педагогічній  
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практиці зводиться до двох положень. Перше - це встановлення відповідності 

між складністю, обсягом навчальної роботи та часом, який виділяється на її 

виконання. Друге — наявність матеріальних умов для виконання 

запропонованої роботи. 

Встановлення відповідності між часом та обсягом роботи передбачає, 

що завдання, яке отримує студент, може бути виконано переважною частиною 

студентів у час, відведений на його виконання, і не заважатиме роботі з інших 

навчальних дисциплін та не зменшуватиме час на сон та дозвілля. 

Наявність матеріальних умов передбачає, що у студента є доступ до 

об'єктів вивчення, в його розпорядженні - необхідні друковані посібники, 

навчальне обладнання та інструменти. 

9. Для реального управління процесом навчання надто важливим є 

врахування впливу середовища - батьків, колективу, ставлення суспільства до 

освіти. Врахування цих та інших факторів, які можуть вплинути на ставлення 

студента до навчання є обов'язковою умовою забезпечення ефективності 

пізнавальної діяльності. У практиці навчання вплив середовища враховується, 

але робота ця проводиться викладачем на інтуїтивно-імперичному рівні. 

10. Показники, за якими можна оцінити результати навчальної діяльності і 

ефективність керівного впливу, тобто оцінювання діяльності викладача через 

рівень підготовки студента, якого він навчав у педагогічній практиці, визначені 

недостатньо. У більшості випадків використовуються формальні або емоційно- 

суб'єктивні - за ставленням студентів, оцінюванням педагогічної майстерності 

під час викладання матеріалу, якістю розробленого методичного забезпечення, 

кількістю відмінників або тих, хто вступив до аспірантури та інших факторів. 

Водночас вирішальний об'єктивний показник — наявність у студента вмінь та 

навичок, що визначені за мету навчання, використовується надто рідко. 

Аналіз виконання умов реального управління в процесі 

навчання дозволяє зробити наступні висновки:  

- Студент як керована динамічна система за певних умов має 

спроможність досягти потрібного рівня підготовки. 
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- Потрібно об'єктивно визначати стан попередньої підготовки і в разі 

її недостатності вносити до неї певні корективи тобто проводити довузівську 

підготовку або передбачати у навчальних курсах надання студентам  

додаткової інформації, що забезпечить досягнення їм запланованого рівня 

опанування навчального матеріалу. 

- Розбіжність у рівні розвитку та підготовки окремих студентів 

вимагає організовувати навчальну діяльність за індивідуальною методикою (за 

змістом та послідовністю навчальних дій, часом, що витрачається на 

навчальну роботу), що враховує їх суб'єктивні особливості. 

- Потрібно чітко визначати мету навчання, 

- У разі визначення змісту структури та послідовності пізнавальних 

дій студента необхідно керуватися не суб'єктивним досвідом, а науково 

визначеною теорією процесу засвоєння знань. 

- Процес навчання повинен закінчуватися формуванням уміння 

застосовувати засвоєні знання, а не тільки їх сприйняттям та усвідомленням. 

- Нерівнозначність науково-педагогічних працівників за рівнем 

наукової підготовки та педагогічної майстерності обумовлює необхідність 

надати можливість студентам працювати з друкованими та електронними 

посібниками щодо змісту навчальної дисципліни і методичних настанов з 

організації пізнавальних дій. 

- У процесі навчання потрібно активно розробляти та впроваджувати 

об'єктивні засоби визначення та оцінювання результатів пізнавальних дій на 

всіх етапах процесу навчання. 

Реалізація перелічених пропозиції з вдосконалення управління 

навчальною діяльністю студента зв'язана із впровадженням педагогічної 

технології програмованого навчання та побудовою навчальних програм на 

основі теорії поетапного формування розумових дій. 

Сутність навчання у вищій школі відрізняється своєю специфікою як 

процесу викладання, так і учіння, що зумовлене метою і завданнями вищої 

школи. Процес навчання визначається при цьому дидактичними законами і 
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закономірностями. 

Поняття "закон" у педагогічній літературі тлумачиться як внутрішній і 

необхідний, всезагальний і суттєвий зв'язок предметів і явищ об'єктивної 

дійсності; як загальні необхідні і суттєві зв'язки між предметами і процесами. 

Розрізняють закони динамічні і статичні. 

 Динамічним законом є такий, за якого вихідний (початковий) стан 

об'єкта однозначно визначає ряд наступних його станів. Знаючи перший, 

можна передбачити інші. 

Статичним законом називається такий, при якому передбачається 

визначення можливості (імовірності) закладених тенденцій у зміні об'єкта або 

системи за певних заданих умов. У дидактиці переважають статичні закони і 

виявляються в більшості випадків як тенденції. 

Поняття "закономірність" у педагогічній літературі одні автори 

тлумачать як більш широке, ніж закон, тобто як визнання всезагальної 

упорядкованості природи і суспільства, в межах якої необхідно виділити закони 

- спеціальні і загальні. 

Інші розуміють закономірність як недостатньо точно пізнаний закон, як 

упорядкованість явищ, відносну сталість стійких впливових чинників, 

системність зв'язків між об'єктами. 

"Поняття "закон" і "закономірність" виражають відношення одного 

порядку, але вони не є тотожними.  

Законом називають конкретний необхідний зв'язок між подіями, 

фактами, у ньому фіксується загальне для них.  

Якщо ж підкреслюється об'єктивно зумовлена послідовність явищ, то 

йдеться про закономірність. Поняття "закономірність" вживається також і в 

тих випадках, коли необхідно підкреслити, що те чи інше явище виникло не 

випадково І.Я. Лернер вважає, що закономірності навчання можна розподілити 

на дві групи: 

1. Закономірності, притаманні процесу навчання за його сутністю, які 

неминуче виявляються, як тільки він виникає в будь-якій формі; іншими 



 22 

словами - це закони, які притаманні навчанню завжди. 

2. Закономірності, що виявляються залежно від характеру діяльності того, 

хто навчає, і тих, хто навчається, засобів навчання, а, отже, залежить від виду 

змісту освіти і методів, 

Прикладом закономірностей першої групи можуть бути : 

• виховний характер навчання ; 

• цілеспрямований характер взаємодії педагога і студента; 

• єдність педагогічного керівництва і самодіяльності студентів; 

• включення студентів у діяльність; 

• залежність між метою навчання, змістом освіти і методами навчання; 

• мета визначає зміст і методи, методи і зміст зумовлюють ступінь 

досягнення мети. 

Прикладами закономірностей другої групи можуть бути: 

• поняття будуть засвоєні, якщо пізнавальна діяльність студентів 

цілеспрямовано організована; 

• міцність засвоєння усвідомленого змісту освіти є тим більшою, чим 

регулярніше організовано пряме і відкладене повторення і введення його в 

систему вже засвоєного раніше"; 

• навички можуть бути сформовані, якщо викладач організує відтворення 

усвідомлених операцій і дій, що лежать в основі навичок. 

Із закономірностей випливає цілий ряд принципів навчання 

(дидактичні* принципи), кількість яких різна, і подаються вони у різній 

послідовності. Однак сутність їх при цьому не змінюється, оскільки 

дидактичні принципи встановлені на основі знання закономірностей 

пізнавальної діяльності студентів і цілей навчання. Ці принципи досить 

ґрунтовно розкриті у сучасній психолого-педагогічній літературі. 

У цілях полегшення запам’ятовування краще всього скористуватися 

наступним переліком [4], який дає сім наступних дидактичних принципів: 

*Дидактика – частина педагогіки, що складає теорію навчання. Вона обґрунтовує і 

розкриває зміст освіти, розробляє методи і організаційні форми навчання. 

 



 23 

1 .  Н а у к о в о с т і  і  д о с т у п н о с т і .   

Принцип науковості потребує пропонувати для засвоєння точно 

встановленні у науці положення, використовуючи при цьому методи 

навчання, що наближаються до методів науки, основи якої вивчаються. Цей 

принцип попереджує вульгаризацію, надлишкові спрощення.  

Принцип доступності не слід розуміти як принцип легкості. Мається 

на увазі, що труднощі, які висуваються перед студентом, повинні бути 

посильними, тому, що досягнення успіху підвищує зацікавленість до 

навчання. Легкість знижує цікавість, а надмірні труднощі і відсутність успіху 

вбиває зацікавленість у навчанні. 

3 .  С и с т е м а т и ч н о с т і  і  с и с т е м н о с т і .  

Принцип систематичності відображує логіку самої науки. Наука – це 

система фактів, понять, законів  і теорій, в яких відображується 

визначена область реального світу і закономірності її розвитку. 

Встановлено, що міцне засвоєння знань виникає при поєднанні двох умов:  

а) знання повинні засвоюватися у такому порядку, коли кожна 

послідовна ланка засновується на попередній, а нова приєднується до раніш 

засвоєному у строго логічному плані; 

б) у ході засвоєння знань вони повинні взаємодіяти з життям, 

використовуватися на практиці, звідки випливає наступний принцип 

навчання: 

3 . З в ' я з к у  з  ж и т т я м ,  п р а к т и к о ю .   

4 .  С в і д о м о с т і  і  а к т и в н о с т і  н а в ч а н н я .  

Сутність цього принципу заклечається у цілеспрямованому активному 

сприйнятті явищ що вивчаються, їх осмисленні, творчій переробці і 

використанні. Педагог повинний ставити задачу так, щоб студенти 

осмислили мету роботи, яка пропонується, і зацікавилися нею, щоб в них 

з’явилася потреба прийти до вірного рішення. 

Свідомість засвоєння – важливіша умова запам'ятовування. Свідоме 

засвоєння дає можливість співвідносити нові знання і уявлення з запасом, що 
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вже мається, проводити їх класифікацію та упорядкування, простежити 

наскрізні зв’язки всередині предмета і між предметами. 

Свідоме відношення до занять є основою самоконтролю для розвитку 

самостійності і активності. Необхідно забезпечити студента інформацією про 

ступінь вірності пізнавальних дій, що виконуються. При цьому шлях 

пізнання стає економніше, а знання будуть більш усвідомленими і 

надійними. 

У сутності даний принцип потребує виробітку у студентів прийомів 

творчої діяльності. 

Принцип свідомості і активності проявляється і на завершальному 

етапі процесу пізнавання – етапі застосування знань на практиці: знання, сенс 

яких глибоко усвідомлений, вільно застосовуються у вирішенні практичних 

задач.  

5 .  Н а о ч н о с т і .  

Принцип наочності сформульований у ХVII віці Я.А.Коменським і 

відомий як «золоте» правило дидактики: «… все, що тільки можливо, 

надавати для сприйняття відчуттями, а саме: видиме – для сприйняття зором, 

чутне – слухом, запахи – нюхом, що підлягає смаку – смаком, доступне 

дотику – дотиком. Якщо будь-які предмети водночас можливо сприйняти 

декількома відчуттями, нехай вони водночас охоплюються декількома 

відчуттями…»     

Принцип наочності широко використовується на початковій стадії 

навчання. Його рекомендують і для студентської аудиторії. 

Наочні посібники поділяють на три групи: натуральні, образотворчі і 

схематичні. 

Схематична наочність сприяє розвитку абстрактного мислення, 

оскільки посібники цього типу відображують дійсність у умовно-

узагальненому, символічному вигляді (карти, схеми, креслення, діаграми і 

т.п.). До схематичної наочності належать також математичний опис процесів 

та явищ. 
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Засоби наочності застосовуються на всіх етапах навчального процесу. 

 6 .   Ґ р у н т о в н і с т ь  о в о л о д і н н я  з н а н н я м и ,  н а в и ч к а м и ,  

в м і н н я м и .  

Головна ознака ґрунтовності – це свідоме і тверде засвоєння самих 

істотних фактів, понять, ідей, законів, правил, глибоке розуміння суттєвих 

ознак і боків предметів і явищ, що вивчаються, суттєвих зв’язків і 

співвідношень всередині них і між ними. 

Даний принцип включає такі ознаки знань, як точність і довідність. 

Під точністю розуміють вірне використання наукових термінів і 

формулювань. Під довідністю – вміння при викладенні знань розкрити їх 

логічно послідовно та привести доводи, які обґрунтовують істинність 

положень, що засвоюються, вміння підтвердити положення, які захищаються 

практикою. 

Принцип ґрунтовності передбачає міцне засвоєння тих знань, 

володіючи якими студент може сам відновлювати забути другорядні 

елементи знань, а також розширювати свої знання. 

 7. Ф р о н т а л ь н і с т ь ,  к о л е к т и в н і с т ь  і  і н д и в і д у а -

л і з а ц і я  н а в ч а н н я  в  ї х  о п т и м а л ь н и х  с п і в в і д н о ш е н н я х .  

Масовість навчання неминуче пов’язана з колективними формами 

навчання. Цією обставиною викликано ряд труднощів., обумовлених різним 

рівнем здібностей та розвитку студентів, що опинилися у одній групі. 

Реалізація принципу оптимального співвідношення фронтальності, 

колективності і індивідуалізації навчання забезпечує всебічний розвиток 

здібностей всіх студентів. 

Фронтальне навчання, коли всі студенти виконують однакову 

роботу по завданню викладача, ігнорує їх індивідуальні здібності.  

При індивідуальному навчанні, навпаки, кожен студент працює у 

відповідності із своїми здібностями. При цьому він не набуває досвіду 

спілкування з товаришами. Між тим, однією з задач навчання є виховання 

вміння працювати у колективі. Привичка працювати у колективі, підчиняючи 
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свої наміри і дії його інтересам, - невід’ємна частина навчання і виховання у 

навчальному закладі. При цьому кожен студент повинний чітко 

організовувати свою індивідуальну роботу. Колектив, у якому існує розумна 

допомога і взаємодопомога, у якому діє сила суспільної думки, створює 

сприятливі умови для навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Модель структури навчального процесу 

 

Модель структури навчального процесу можна представити у вигляді, 

представленому на рис.2 [5]. 
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