
433

Суб’єктів
ринку

Держави
і суспільства

Студента і його
батьків

Належний рі-
вень життя. Ко-
рисність для
університету і
суспільства

Розвиток дер-
жави. Покра-
щення добро-
буту
суспільства

Належний фа-
ховий рівень.
Забезпечення
прибуткової
діяльності.

Стратегічні
пріоритети

Система індикаторів
розвитку

Імплементація соціальної відповідальності

Забезпечення
виконання

Сучасні світові тренди

Виконання

Належні умо-
ви праці й рі-
вень оплати

Дотримання
верховенства
норм і права

Висока якість
освіти. Доступ-
ність навчання

Вплив екзогенних
та ендогенних факторів

забезпечує

Ін
ст
ит
ут
и 
та

 ін
ст
ит
уц
ії

Економічні

Соціальні

Інституціонально затверджена
модель (стратегія) розвитку

університету

Політичні Узгодження інтересів всіх стейкхолдерів

Роботодавець й
інвестор

Професор.-
виклад. склад

Студент і його
батьки

Держава
і суспільство

Соціальна
відповідальність

Пріоритети

Індикатори розвитку

Глобалізація

Модернізація

Діджиталізація

Професор.-виклад.
складу

Відповідний статус і мате-
ріальне благополуччя.
Професіоналізм і корис-
ність для суспільства. Під-
вищення інтелектуального

рівня

Виконання зобов’язань. На-
лежний рівень самостійної
роботи. Дотримання умов і

правил навчання

1. Студентоцентризм: Компе-
тентнісний підхід до навчання.
Зміна парадигми освіти з знан-
нєво-предметної на результати-
вно-діяльну. Особистісна пара-
дигма студента. Мотивація.
Лідерство і зростання активнос-
ті студента як учасника навча-
льного процесу. Освіта протя-
гом життя. Збільшення прав і
відповідальності студента.

2. Масовість вищої освіти з
одночасною поляризацією сус-
пільства.

3. Інтеграція науки, освіти і
бізнесу.

4. Інноваційна модель освіти з
міждисциплінарним підходом.

Рис. 1. Структурна модель формування соціальної відповідальності
університету у підготовці конкурентоспроможних фахівців

Отже, соціальна відповідальності університету є невід’ємною умовою підвищення добробуту
суспільства конкретної держави.

Бугай Н.О., к.е.н.,
доцент кафедри аудиту

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
ЯК КОНЦЕПТУ«СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОЇ ОСВІТИ»

Реформація рівня вищої освіти в Україні зумовила бурхливий розвиток вітчизняної педагогічної
науки і практикиу значенні компетентнісного підходу до підготовки фахівців.Найважливішою
умовою вдосконалення навчального процесу є підвищення педагогічної майстерності викладача,
яка була та залишається стрижневою ланкою будь-якої педагогічної системи.

Модернізація національної освіти в рамках Болонського процесу вслід інтеграції України у
світовий освітній простір вимагають значних змін у підготовці майбутніх фахівців на всіх рівнях
навчального процесу. Варто сказати, що дотримання європейських стандартів потребує нового
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підходу, а саме у визначенні ґрунтовнихкомпетентностей.Компетентнісний підхід є основополо-
жним методичним інструментом досягнення цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є
студентоцентрованим.Терміни «студентоцентрована освіта» або «студентоцентроване навчання»
з’являються в науковому просторі у зв’язку з болонськими перетвореннями системи вітчизняної
освіти.Студентоцентрована освіта базується на стимулюванні розвитку методичного, організа-
ційного та технологічного забезпечення. Слід додати, що впродовж цього, викладач переміню-
ється на коректора певних знань, тобто кураторастудентів у процесі засвоєння нової інформа-
ції.Проте, поручіз збереженням свого консервативного рольового статусу, викладач повинен
забезпечити більш високі рівні набуття тих чи інших компетентностей, також високий ступінь
консультування та мотивації студентів в тому, що стосується деталізації інформації, організації
навчальних завдань, ліквідації певних недоліків тощо. Як освітня парадигма, компетентнісний
підхід в сучасності посилається на загальновизнані дидактичніпринципи навчання, зокрема: нау-
ковості, свідомості навчання, систематизації, поєднанні абстрактного і конкретного, фундамен-
тальності знань, єдності науково-дослідної, навчальної і освітньо-виховної діяльності студентів,
професійної мобільності та самостійності. Це і передбачає високу мотивацію студентів до на-
вчання.Варто підкреслити, що в сучасних реаліях запровадженню компетентнісного підходу
приділено європейський проект Тюнінг (англ. tuning: налаштування, регулювання, гармонізація).
Вінпочався в 2000 році і зараз оточує певну кількість країн. Даний проект дотримуєтьсямети за-
пропонувати прямий підхід до впровадження Болонського процесу на рівні вищих навчальних
закладів та предметних сфер. Стосовно цього проектукінцеві результати навчання характеризу-
ються як рівень компетентностіякого повинен досягти кожен студент. Компетентності набува-
ються і оцінюютьсяв усіх навчальних дисциплінах. В даному проекті виділяють три типи осно-
воположних компетентностей: інструментальні, міжособистісні(індивідуальні здатності типу
соціальних навичок) та системні компетентності. Проект Тюнінг як міжнаціональна мережа на-
дає єдину платформу для впровадження певних принципів, які визнані підставою для забезпе-
чення якості у європейській вищій освіті: цінність, порівнянність і сумісність, прозорість, мобі-
льність і транснаціональна освіта, привабливість.

Отже,студентоцентрована освіта з її наголошенням на придбання відповідних компетентнос-
тей аніякою мірою не суперечить таким сталим пріоритетам вищої освіти, якфундаментальність
та універсальність. У ряді основ свідчить те, що студентоцентроване навчання передбачає поши-
рення прав і можливостей молоді, яка навчається, розробку нових заходів до викладання та на-
вчання, робочих навчальних програм, що відображають практичнусторонуздійсненняко-
мпетентнісного підходу у вищій освіті в нашій країні.

Таким чином, відкритість європейської вищої освіти несе багато позитивних перспектив і, не-
зважаючи на деякі,ще існуючі, розбіжності, дає можливість ліквідовувати бар’єри і розробляти
такі рамки для викладання і навчання, щоб розширювати співробітництво і надавати йому доста-
тню гнучкість та мобільність.


