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В організації ефективної аудиторної роботи виникає ряд
об’єктивних проблем, серед яких наявність і якість методичних
матеріалів; введення і застосування системи залікових одиниць
для оцінки трудовитрат студентів і викладачів по кожній дисцип-
ліні; визначення змісту та структури аудиторних занять.

Сьогодні, при плануванні навчального процесу, передбачається за-
стосування лекцій і семінарів, як правило, у співвідношенні один до
одного для більшості навчальних дисциплін. Але, як свідчить практика
викладання, таке співвідношення не має належного наукового обґрун-
тування, обрано за якимось стандартним трафаретом. Можливості ка-
федри впливати на ці процеси залишаються мінімальними.

Проте для більшості дисциплін, які викладаються на кафедрі, в
світлі сучасних вимог і враховуючи те, що в інформаційному сус-
пільстві роль лекції як джерела інформації скорочується, оптима-
льним співвідношенням лекційних і семінарських (практичних)
занять має бути два до трьох, при зменшенні кількості студентів, з
якими одночасно працює викладач. Це зробить можливим орієн-
тацію на активні методи оволодіння знаннями, розвиток творчих
здібностей студентів, перехід від потокового до навчання, що ін-
дивідуалізується, з урахуванням потреб і можливостей особи. Та-
ким чином оптимізація структури аудиторних занять стане не
тільки важливим резервом підвищення ефективності аудиторної
роботи, але й інструментом побудови сучасної парадигми взаємо-
відносин основних суб’єктів навчального процесу.

Романова Г. М., канд. пед. наук, доц.,
кафедра педагогіки та психології

СУТНІСТЬ СУБ’ЄКТНО-ПРОДУКТИВНОГО ПІДХОДУ
У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Авторський підхід є актуальним питанням професійної само-
реалізації викладача економічного університету. Авторство ро-
зуміється у двох значеннях: як створення принципово нового у
педагогіці, так і створення власної системи викладання, котра ви-
користовує відомі підходи, але є авторською в плані професійно-
го розвитку. Саме у другому значенні кожен викладач може бути
новатором і вибудовувати власну технологію навчання.

Під навчальною технологією ми розуміємо послідовність дій
викладача і студентів для досягнення навчальних цілей при вивчен-
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ні навчального предмета, що передбачає застосування певної сукуп-
ності методів і засобів навчання, реалізацію змісту навчання.

Проектування навчальних технологій — це творча діяльність
викладачів щодо забезпечення гарантованого досягнення результа-
тів навчання, що включає створення і реалізацію алгоритмів спіль-
ної навчальної діяльності її суб’єктів, відповідну організацію навчаль-
ного змісту і вибір адекватних йому форм і методів навчання.

У контексті підготовки до проектування навчальних технологій
ми пропонуємо суб’єктно-продуктивний підхід як найсприятливіший
з погляду розвитку здатності бути активним суб’єктом цієї діяльнос-
ті, усвідомлювати свою відповідальність за процес і результат на-
вчання інших. Такий підхід впливає на розуміння сутності навчання,
коли важливим стає усвідомлення викладачем системи цінностей і
динаміки змін у власному досвіді, яке відбувається завдяки створен-
ню власних продуктів проектування, зокрема навчальних технологій.
Ми будемо називати суб’єктно-продуктивним такий підхід,

який визначає у професійній підготовці провідну роль становлен-
ня суб’єктності особистості як здатності до проектування
власного професійного шляху та створення суспільно-корисних
продуктів діяльності.

Охарактеризуємо означений підхід у підготовці викладачів до
ПНТ за такими параметрами, як цілі навчання, рольові позиції
того, хто викладає, і того, хто навчається, стиль керівництва, мо-
тивація навчання, характер організації начально-пізнавальної ді-
яльності, форми контролю і оцінювання (табл. 1).

Таблиця 1
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНО-ПРОДУКТИВНОГО ПІДХОДУ

У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПНТ

Параметри Характеристики

Цілі навчання

— Постановка і реалізація цілей — векторів щодо розвит-
ку потреб, здібностей, ціннісних ставлень суб’єктів підго-
товки, які мають втілюватися у продуктах діяльності
— Постановка і реалізація цілей — запланованих ре-
зультатів щодо продуктивних знань і вмінь суб’єктів
підготовки
— Орієнтація на продукт як особистісно-значущий твор-
чий результат самостійної діяльності її суб’єктів

Рольові позиції

— Суб’єкт-суб’єктні стосунки між тими, хто викладає, і
тими, хто навчається
— Той, хто навчається — суб’єкт діяльності
— Той, хто викладає — фасилітатор, організатор взає-
модії
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Закінчення табл. 1

Параметри Характеристики

Стиль керівництва — Демократичний, партнерський, заохочуючий тих,
хто навчається

Мотивація навчання

— Опора переважно на внутрішні мотиви тих, хто
навчається
— Позитивне стимулювання до навчання
— Забезпечення реалізації мотиваційного циклу у нав-
чанні

Організація началь-
но-пізнавальної діяль-
ності

— Застосування інтерактивних форм організації на-
вчання, зокрема тренінгів, навчальних ігор
— Пріоритет творчих, продуктивних завдань
— Організація умов для виконання індивідуальних
та групових навчальних проектів
— Застосування методів активного навчання

Форми контролю і
оцінювання

— Важливість рефлексивного контролю, який
спрямований на структуру діяльності того, хто нав-
чається, ґрунтується на його увазі до власних спосо-
бів діяльності.
— Систематичність контролю, застосування рейтин-
гової системи оцінювання.
— Розробка системи оцінювання проектів
— Залучення тих, хто навчається, до контролю і
оцінювання

Отже, наша позиція полягає в тому, що у підготовці до проек-
тування навчальних технологій саме суб’єктно-продуктивний
підхід здатний забезпечити втілення унікального досвіду само-
розвитку викладача у продуктах діяльності, створити умови для
його самоактуалізації та рефлексії.
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ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ЯКІСТЬ
РОБОТИ ВИКЛАДАЧА В АУДИТОРІЇ

Результати багаторічних досліджень упевнюють, що майстер-
ність роботи викладача в аудиторії обумовлюється рівнем сфор-
мованості його педагогічної майстерності. У зв’язку з цим необ-
хідно розкрити структуру цієї майстерності, яка, як відомо,




