
222

особистості сучасного студента, усвідомлення специфічних рис покоління «Millennials» (наро-
джені у період 1980–2000 років), яке проводить велику частину часу у соціальних мережах
(Facebook, Instagram, Twitter тощо), вільно володіє комунікаційними технологіями, іноземними
мовами, мислить глобально, критично ставиться до ієрархії та багатьох традиційних цінностей,
притаманних класичній вищій освіті, дає можливість виявити ті підходи та інструменти, які бу-
дуть адекватними та ефективними для досягнення основної мети – підготовки фахівців, здатних
працювати у сучасному глобальному бізнес-середовищі.

Результатом аналізування існуючої практики викладання і пошуку інноваційних методів і
підходів стало впровадження до курсу лекцій з дисципліни «Крос-культурний менеджмент» серії
відеозвернень до студентів представників ділових кіл, практиків, які належать до різних культур
і націй і працюють у різних країнах світу. Протягом невеликого (3–6 хвилин) відеозвернення
студенти отримують інформацію щодо специфіки крос-культурної взаємодії від людей, які що-
денно стикаються із цим питанням у своїй професійній діяльності. Невелике обговорення почу-
того безпосередньо протягом лекції сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Дисципліна виклада-
ється для студентів 4-го курсу, тому рівень володіння англійською мовою (використовуваної для
відеозвернень) у слухачів належний.

Крім того, з метою підвищення рівню підготовки студентів, серед вибіркових завдань було
запропоновано проходження безкоштовного онлайн-курсу на порталі Coursera. Проходження
українськими студентами онлайн-курсів провідних університетів світу, з одного боку, підвищує
їх рівень підготовки, а з іншої, демонструє необов’язковість переводитись на навчання закордон,
якщо можна отримувати потрібні знання і в Україні. Тим більше, що запропонований курс мож-
на (і це сформульовано у завданні) обговорювати і захищати своєму викладачу (який, звісно, по-
передньо сам пройшов даний онлайн-курс).

Наведені методи орієнтовані на потреби сучасних студентів і відповідають вимогам бізнесу.
Наші випускники мають володіти максимумом необхідних знань і практичних навичок, а також
розумінням того, що з отриманням диплому освітній процес, процес розвитку і самовдоскона-
лення не завершується.
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В ОЦІНЮВАННІ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

В умовах посилення глобальної конкуренції в сфері освіти зростає потреба в інструменті за
допомогою якого можна було б визначити та підтвердити кваліфікацію студента-випускника.
Саме таким інструментом є професійна сертифікація. Тому метою нашого дослідження є визна-
чення ролі професійної сертифікації для ідентифікації, оцінки і формування професійних компе-
тенцій студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування.

Ідентифікація та формування знань, навичок, компетенцій студентів-економістів не можлива
в сучасному глобальному бізнес-середовищі без їх професійної оцінки. Професійна сертифікація
сьогодні стала невід’ємною частиною процесу розвитку і перевірки компетенцій фахівців, які
працюють у різних сферах економіки, зокрема в фінансах, бухгалтерському обліку, маркетингу,
управлінні проектами, управлінні персоналом, управлінні ризиками та інших сферах.

На ринку праці професійні сертифікати високо цінуються роботодавцями, оскільки є незале-
жним підтвердженням готовності студентів-випускників до практичних реалій і вміння викону-
вати професійні функції й обов’язки на певних посадах. У той же час для багатьох професій
отримання статусу сертифікованого фахівця вважається обов’язковим. Без цього вкрай важко
влаштуватися на роботу, не можна розраховувати на кар’єрне зростання.

Механізм взаємодії системи вищої освіти та професійних асоціацій щодо сертифікації фахів-
ців передбачає, що вищі навчальні заклади дають основні знання з професії і необхідний теоре-
тичний базис для майбутньої роботи за фахом, а професійні асоціації підтверджують наявність
навичок і вмінь виконувати професійні завдання та функції на займаній посаді.

Професійні сертифікації в економічній сфері поділяються на обов’язкові та добровільні. В
Україні рівень культури добровільної професійної сертифікації значно нижчий у порівнянні з
розвиненими країнами. Тому у вітчизняній бізнес-освіті переважно представлені сертифікаційні
програми закордонних професійних асоціацій та інститутів – СІМА, АССА, CIPA, СFI, СІМ,
CIPR, ІРМА, GAPS, HRCI та інших.

У європейських країнах саме питома вага випускників, що здобули професійні сертифікати, та
питома вага викладачів у професорсько-викладацькому складі університетів, що мають профе-



223

сійні сертифікати на додаток до вчених ступенів і звань є одними з вимірників якості універси-
тетської освіти. Так, наприклад, у найбільших університетах Польщі, зокрема в Краківському та
Вроцлавському економічних університетах, студенти разом з дипломами бакалавра і магістра
можуть пройти два рівні професійної фінансової сертифікації СІМА.

Інтеграція підготовки до професійної сертифікації в навчальні плани вищих навчальних за-
кладів забезпечує студентам цих університетів: формування необхідних знань і навичок для май-
бутньої професійної діяльності; незалежну, об’єктивну оцінку компетенцій, що забезпечується
жорсткими умовами проведення професійної атестації (іспити проводить незалежна екзамена-
ційна мережа, а не університет); глобальну академічну мобільність завдяки міжнародному ви-
знанню професійної сертифікації; а також підвищену довіру роботодавців і переваги при першо-
му працевлаштуванні.

Отже, професійна сертифікація є одним із важливих елементів системи незалежного контро-
лю якості підготовки студентів, а отримання професійного сертифікату студентом разом з уні-
верситетським дипломом дає можливість отримати незалежну оцінку своїх компетенцій і знань.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
В ОРГАНИЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

(на приклади історико-економичних дисциплін)

Проблема прогнозування розвитку вищої освіти у XXI столітті є одночасно об’єктивною сус-
пільною та індивідуальною потребою, задоволення якої дозволяє стати майбутньому професіо-
налу конкурентоспроможним у суспільстві. Одним із способів реалізації принципу студентоцен-
тризму є орієнтація на професійну діяльність, прагнення до високих життєвих стандартів, висока
особистісна самооцінка. Студентоцентроване навчання – це основоположний принцип болонсь-
ких реформ, який робить акцент на результатах навчання, і стає головним підсумком освітнього
процесу.

Сучасні стандарти вищої освіти в Україні визначають студентоцентризм одним з фундамен-
тальних принципів процесу навчання. Він повинен бути орієнтований на студента, розвивати йо-
го особистісний і професійний потенціал, стимулювати самостійність і самоконтроль, забезпечу-
вати свободу вибору. При цьому студент виступає партнером процесу навчання, активним
учасником усього, що відбувається в навчальному процесі. Тому модифікація навчальних про-
грам має спрямовуватися на формування ключових компетенцій. Його основним завданням є
створення фахівцями різних освітніх напрямів електронної навчальної бази, яка містить інфор-
маційні ресурси і комплексні завдання-проекти з кожної компетенції.

Дистанційна освіта – це якісно новий, прогресивний вид навчання, що виник наприкінці ХХ
століття завдяки новим технологічним можливостям, що з’явилися в результаті інформаційної
революції і на основі ідеї «Відкритої освіти». Цей вид навчання передбачає самостійну інтерак-
тивну роботу студента зі спеціально розробленими навчальними матеріалами. Ключову роль ві-
діграє т’ютор (викладач-консультант), який прикріплюється до групи студентів. Інші компонен-
ти та методичні прийоми орієнтовані на те, щоб зробити навчання максимально зручним і
ефективним. Це є одним з головних гасел Болонського процесу. Саме для цього потрібна гнучка
варіативність індивідуальних планів навчання, для цього потрібен студентоцентризм.

Реалізація компетентнісного підходу в дистанційному навчанні передбачає не механічне про-
ектування в свідомості особистості певних знань, а їх індивідуально-професійну адресність, на-
ціленість на вирішення певних навчальних завдань. Саме компетентнісний підхід у дистанційно-
му навчанні дозволяє формувати у студентів ціннісні орієнтації на самоорганізацію,
результативність виконання завдань, відповідальність, конкурентоспроможність тощо. Дистан-
ційне навчання принципово відрізняється від традиційного навчання ще й тим, що створює нове
освітнє інформаційне середовище для студента, який точно знає, які саме знання, вміння і навич-
ки йому потрібні.

Формуванню яких загальнокультурних і професійних компетенцій сприяють історико-
економічні дисципліни? На наш погляд, вивчення курсу «Історія економіки та економічної дум-
ки» дозволяє сформувати економічне мислення, загальну економічну культуру. Студент-
економіст повинен мати уявлення про різноманітність теоретичних концепцій і підходів, навчи-




