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На фоні сучасних процесів глобалізації та інтеграції, політичних та соціально-

економічних перетворень в Українській державі однією з нагальних потреб є пошук 

ефективних шляхів забезпечення якісної системи освіти в цілому і, безпосередньо, 

професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Успішність вирішення 

зазначеної проблеми залежить від багатьох аспектів, що виступають пріоритетами в той 

чи інший період суспільного розвитку і визначають вектор наукового пошуку: рівень 

професіоналізму педагогів-викладачів, які реалізують процес підготовки особистості до 

суспільного та професійного життя (В.А. Сластьонін, І.Ф. Ісаєв,  К.К. Платонов, 

Є.С. Громов, Б.Ф. Ломов, В.О. Кан-Калік, В.Д. Шадриков, С.Б. Єлканов, І.П. Підласий та 

ін.); ефективні форми, методи та технології навчально-виховного процесу (Є.Я. Голант, 

М.О. Данилов, Б.П. Йосипов, І.Я. Лернер, Д.О. Лордкіпанідзе, Є.І. Перовський 

М.Н. Скаткін та ін.); новітні засоби навчання (В.Ю. Биков, Т.В. Габай, А.М. Гуржий, 

Ю.О. Жук та ін.) тощо.  

Насьогодні, відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, пріоритетним напрямком визначено “впровадження сучасних iнформацiйно-

комунікаційних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-

виховного процесу, та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві”. Це, у поєднанні з розпочатим у 2004 році 

процесом реалізації Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), вимагає 

реформування системи професійної підготовки, у тому числі суттєвих змін в її структурі 

та формах організації навчання. Відтак, актуальним постає розробка та вдосконалення 

нормативної і навчально-методичної документації, що супроводжує організацію 

освітнього процесу в сучасному ВНЗ, зокрема навчальних програм, та передбачає активне 

використання сучасних комп’ютерних засобів.  

Результати наукового пошуку у зазначеному напрямі професорсько-викладацького 

складу Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) дозволяють представити 

певний досвід організації навчального процесу відповідно до ЄКТС на засадах 

інформаційно-комунікаційних технологій, що підвищує його ефективність і створює 

необхідні умови для управління якістю підготовки. 

По-перше, зміст дисципліни (лекційний матеріал, додатковий дидактичний 

матеріал за темами), як і методика її вивчення (програма дисципліни), представлені в 

електронній формі, вони є доступними для ознайомлення і аналізу не тільки студенту, а й 

професорсько-викладацькому складу, адміністрації вузу. В разі необхідності процес його 

модернізації (розширення, звуження, внесення змін до змісту тощо) є оперативним і не 

потребує багато часу. По-друге, в основу розробки і подання матеріалу покладено 

алгоритм та обсяг навчальної діяльності студента. Програма електронної дисципліни є, 

свого роду, „путівником”, методичними рекомендаціями щодо дій студента як суб’єкта 

освітнього процесу. Вона чітко відображає: що має засвоїти студент, в яких формах, 

якими методами буде проходити перевірка рівня засвоєння та його кількісні та якісні 

показники. По-третє, значну увагу приділено індивідуальним завданням, які у поєднанні з 

лекційним матеріалом, засобами контролю забезпечують необхідні умови для переходу 

студента від рівня знань, до рівня вмінь та навичок. Лекція, згідно з нормативно-

правовими документами, що визначають організацію навчання у ВНЗ, та педагогічною 

наукою, покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі. 

Формування професійних умінь та навичок є дидактичною метою практичних занять, на 



яких має відбуватися розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, 

прищеплення професійних умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного 

мовлення студентів. Саме виконання індивідуальної роботи та обговорення її результатів 

створюють для цього необхідні умови. По-четверте, наявність поряд з індивідуальними 

завданнями тестових форм перевірки знань (лекційного матеріалу), забезпечує певну 

об’єктивність рівня кінцевого результату навчання. По-п’яте, електронний журнал дає 

змогу оперативно відстежувати динаміку навчальної діяльності студента та рівень 

засвоєння змісту дисципліни. 

Таким чином створюються умови для активізації самостійної роботи студентів, яка 

займає ключове місце в освітньому процесі, та методичної роботи викладача, що має 

створити необхідні для цього умови. 
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