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кладацької діяльності, формувати в нього потреби аналізувати і
впроваджувати власний викладацький досвід.

Перехід від нормативного до відкритого навчання, загострив
проблему підготовки викладача до впровадження інноваційних
технологій. Більшість викладачів не готова до змін, вони очіку-
ють створення універсального методу навчання. Разом з тим ціліс-
ність і багатомірність освітнього процесу, його відкритість пе-
редбачає постійний творчий пошук викладача, його власний твор-
чий розвиток, спрямованість професійної діяльності на творчий
розвиток студентів. При цьому суттєво змінюється роль і місце
викладача в освітньому процесі: від транслятора знань і способів
діяльності, він стає проектувальником індивідуальної траєкторії —
інтелектуального і особистого розвитку тих, кого навчає. Досягти
мети — виховати творчу наполегливу особистість можливо лише
з допомогою педагогіки співробітництва викладача і студента. Це
співробітництво буде успішним, коли воно буде ґрунтуватися на
взаєморозумінні, взаємоповазі, взаємодопомозі, доброзичливості,
толерантності, терпінні і наполегливості викладача та прагненні
досягти успіху — студента.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ
ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

В сучасних умовах євроінтеграційного курсу України та при-
єднання ВНЗ до Болонської конвенції інноваційний компонент
набуває все більшої актуальності в освіті та науці. Процес підго-
товки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» сьо-
годні вимагає не лише гармонізації фундаментальної та іннова-
ційної складових, а й потребує посилення використання іннова-
цій, про що свідчать як результати опитувань студентів, так і від-
гуки викладачів.

Враховуючи досвід європейських вищих навчальних закладів,
необхідно ще раз наголосити на недостатньому залученні та ви-
користанні електронних засобів обробки інформації не лише сту-
дентами, а й викладачами, оскільки досить часто більшість робіт
проміжного контролю мали б виконуватися за допомогою комп’ю-
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терів, що, відповідно, пришвидшило б їх перевірку. Це пов’язано
як з відсутністю належного програмного забезпечення, так і, часто,
з неможливістю за відносно невеликий час практичного заняття
провести такий модульний контроль у великій академічний групі.

Іншим важливим аспектом інноваційності в освіті є доступ до
необхідної інформації. Більшість зарубіжних університетів ма-
ють доступи до бібліотек не лише навчальних закладів, а й дослід-
ницьких центрів, міжнародних організацій та фондів, що часто
відбувається на комерційній основі, проте для навчальних закла-
дів передбачається гнучка система знижок. Досить часто студен-
ти університету стикаються з проблемою відсутності необхідної
інформації не лише в періодичних виданнях, а й на безкоштовних
сайтах Інтернет-мережі. На нашу думку, доцільним є застосуван-
ня прикладу зарубіжних вищих навчальних закладів щодо укла-
дання угод на використання літературного фонду міжнародних
дослідницьких центрів, фондів та університетів, оскільки це пе-
редбачає не тільки розширення меж доступу до інформації, а й, у
свою чергу, сприяє міжнародній співпраці.

Таким чином, для підвищення ефективності процесу підготов-
ки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» необхід-
на гармонізація фундаментальної та інноваційної складових із
постійним стимулюванням та активізацією останньої, оскільки в
сучасних швидко змінюваних умовах бізнес-середовища та по-
стійного підвищення вимог до фахівців потрібен якісно новий
підхід до власне процесу їх підготовки.
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

Якщо виходити із словникових визначень поняття компетент-
ності, то можна задати її такою формулою:
знання + уміння + досвід = кваліфікація = компетентність.
Це визначає спроможність особи приймати рішення з певного

кола питань або необхідні умови для прийняття таких рішень.
Щодо компетентності особи як її повноважень, то це залежить

від посади, яку вона обіймає, що, у свою чергу (в ідеальному ви-


