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Д И С Ц И П Л І Н С Т У Д Е Н Т А М И З О С О Б Л И В И М И 
П О Т Р Е Б А М И З Г І Д Н О З ВИМОГАМИ Д О К У М Е Н Т І В 

БОЛОНСЬКОГО П Р О Ц Е С У 

Изложены научно-методические подходы к организации изучения 
гуманитарных дисциплин студентами с особыми потребностями 
в свете требований к образованию, сформированных документами 
Болонского процесса. 

The scientific-methodological approaches to the organization of studying 
the humanitarian disciplines by the students with special needs from the 
standpoint of the educational demands, formed by the Bologna process docu
ments, were stated. 

Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній 
простір Європи. У зв'язку з цим кожен вищий навчальний заклад 
повинен здійснити модернізацію освітньої діяльності в контексті 
європейських вимог, що сформульовані в документах і матеріалах 
Болонського процесу. 
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з особливими потребами: Розділ І 
можливості і шляхи їх вирішення 

Варто зауважити, що спроби надати загальноєвропейський ха-
рактер українській вищій школі вже декілька років набувають 
чинності. Навіть на прикладі Університету «Україна» ми маємо такі 
напрацювання, як розширення доступу до вищої освіти всіх верств 
населення, перш за все людей з особливими потребами, підвищен-
ня академічної мобільності студентів та їхньої мобільності на рин-
ку праці, створення системи безперервної освіти тощо. 

Особливо варто виокремити — і це має міжнародне визнання, 
що Університет «Україна» надає ступінь бакалавра як рівня вищої 
освіти, і надає студентові право продовжувати навчання за ступеня-
ми спеціаліст і магістр. 

Це, у свою чергу, вимагає серйозних напрацювань у системі 
навчального процесу, створення високоякісних пакетів методич-
ного забезпечення кожної дисципліни на паперових та електрон-
них носіях, видання навчальних посібників та сучасних підруч-
ників. 

Ми можемо констатувати, що кафедра гуманітарних дисциплін 
у цьому плані працює плідно, на сьогодні вже видані для дис-
танційної форми навчання такі навчальні посібники, як «Історія 
України», «Філософія», «Релігієзнавство», «Логіка», «Політологія» 
і «Культурологія». 

Правда, видання навчальних посібників — це лише половина 
справи і на сьогодні дуже важливо розробити механізми втілення 
змісту цих посібників у навчальний процес як форми активізації са-
мостійної роботи студентів над тією чи іншою дисципліною. 

Це, зокрема, стимулюватиме оновлення змісту навчання, техно-
логій навчання, більшу відповідальність студента і викладача за 
якість і результати партнерської праці. 

Вищий навчальний заклад повинен постійно підтверджувати 
власну історичну місію у процесі навчання, наближаючи навчаль-
ний процес до студента, встановлюючи з ним більш тісні зв'язки, 
полегшуючи процес навчання для кожної окремої особи. 

Отже, у межах Болонського процесу ми маємо базувати мо-
дернізацію навчального процесу на таких позиціях: двоциклове 
навчання (ступінь бакалавра і магістра), запровадження кредит-
но-модульної системи, діагностика якості знань та її критерії, 
розширення мобільності студента в межах освітянського просто-
ру, забезпечення працевлаштування випускників, забезпечення 
привабливості європейської системи освіти та її наслідків. 
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Розділ І Сучасні проблеми освіти, 
виховання і соціалізації людей 

1. Основні вимоги Болонських документів 
Як відомо, Болонський процес (назва походить від університету 

Болонья, де були досягнуті відповідні домовленості) — це 
своєрідний рух освітніх національних систем до єдиних критеріїв 
і стандартів, що утверджуються в Європі, це об'єктивно сформова-
на потреба сучасності «жити разом», зберігаючи власну етнічну, 
культурну, релігійну та іншу різноманітність і водночас розуміючи 
й поважаючи один одного. 

Фундаментальне оновлення української освітянської системи 
насамперед вимагає: 

— нового рівня науки і педагогічної освіти; 
— радикальної модернізації змісту освіти; 
— демократизації освітньої політики; 
— профорієнтації випускників загальноосвітніх шкіл на етапі 

школи; 
— нові технології виховної роботи, що формують толерантність, 

вміння жити разом, поважати етнічне, конфесійне, культурне роз-
маїття і водночас — виховуючи гордість за власне національне бут-
тя, культуру, тредиції; 

— підвищення мобільності викладачів і студентів, особливо 
рівня їхньої самоорганізації; 

— впровадження кредитно-модульної системи організації на-
вчання. 

Це і є основні принципи і напрями розвитку Болонського про-
цесу. 

Виходячи з цього, в основу удосконалення змісту викладання 
гуманітарних дисциплін повинні бути покладені такі фундамен-
тальні морально-естетичні принципи: 

— загальнолюдські цінності (норми людського співжиття); 
— національно орієнтовані цінності (ідея національного само-

визначення, національна культурна традиція); 
— цінності сучасного світу (демократія, права людини, свобода 

вибору). 
При цьому варто зауважити, що демократія — це не ідеал, 

а спосіб життя, і це вимагає від гуманітаріїв враховувати таке: 
— відкритість освітнього процесу до інновацій; 
— творчий характер навчання; 
— орієнтацію на теоретичну і практичну діяльність; 
— зміну відносин студент — викладач (співпраця); 
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з особливими потребами: Розділ І 
можливості і шляхи їх вирішення 

— головний принцип індивідуальної роботи: свобода студента 
і його відповідальність. 

Отже, реалізація всіх цих положень ставить перед гуманітаріями 
згідно з сучасними світовими процесами в освітянському просторі 
завдання в навчальному процесі реалізувати такі принципи: 

— методологічна переорієнтація з інформаційних аспектів ви-
вчення навчальних дисциплін гуманітарного циклу на розвиток 
особистості; 

— гуманітаризація в цілому навчального процесу шляхом роз-
криття загальнокультурного потенціалу наукового знання фунда-
ментальних дисциплін; 

— реалізація неперервності гуманітарної підготовки протягом 
всього навчання; 

— орієнтація на втілення в навчальному процесі різних форм 
індивідуальної та суспільної діяльності студентів, що характери-
зується високою відповідальністю. 

До нас на навчання йде пересічний громадянин. Молоді люди, 
які інтелектуально слабо розвинуті. Причина зниження інтелекту-
альності у молоді — це окрема розмова. Сьогодні мова йде про те, 
як ліквідувати цю інтелектуальну інфантильність, як пробудити 
у молоді бажання вчитися, думати і піднімати свій інтелектуальний 
рівень. Треба враховувати ці обставини в навчальному процесі. Пе-
ресічного громадянина можливо збагатити ідеями в тій мірі, в якій 
ці ідеї доступні для сприйняття непідготовленими людьми. Тут важ-
ливу роль відіграє організація самостійної роботи студентів, 
індивідуальна робота з кожним. 

Тому коли ми сьогодні ставимо завдання організовувати вищу 
освіту в руслі Болонських вимог, то ми, перш за все, беремо на 
озброєння саме ту вимогу, що говорить про активізацію студента 
як суб'єкта навчального процесу, що бажає вчитися все життя, на-
рощувати протягом життя свій інтелектуальний потенціал. І ду-
маю, що нам, викладачам, треба не абсолютизувати труднощі, які 
склалися в середовищі нашої молоді, а навпаки, враховуючи їх, 
зробити все для пробудження українського студентства — кращої 
частини молоді — до активного втручання в систему самовдоско-
налення. 

Болонські реформи — це нова філософія вищої освіти, втілення 
нових парадигм, цілей, місій, принципів та методів освітянської 
діяльності, проектування, організації та управління нею. 
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Розділ І Сучасні проблеми освіти, 
виховання і соціалізації людей 

Болонський процес треба розглядати саме як процес кардиналь-
них реформ вищої освіти з метою надання останньому тих якостей, 
структур та параметрів, що відповідають суспільству знань і затре-
бувані цим суспільством. 

За документами Болонського процесу ступінь бакалавра перед-
бачає: 

1) студент демонструє знання і розуміння за всіма дисциплінами, 
що продовжують і доповнюють його загально-середню освіту і міс-
тять деякі аспекти поглибленого вивчення окремих дисциплін; 

2) студента можуть застосовувати свої знання і розуміння на 
практиці; 

3) здібні аналізувати і висловлювати свої судження з різних со-
ціальних і наукових проблем; 

4) можуть надавати інформацію, ідеї, проблеми як спеціалісти; 
5) мають навички навчання. 
Втілюючи цю стратегію, потрібно працювати над якістю освіти, 

тобто над механізмами, технологіями, що викликатимуть довіру. 
Довіра за тлумачним словником — це впевненість, у нашому ви-

падку, у добросовісності викладача, щирості та відданості тому, що 
проголошується, це культура якості, якого повинен пишатися кожен 
виший навчальний заклад. І тільки висока культура якості зробить 
неможливим фальсифікацію рейтингової системи в любому її прояві. 

Як сумістити якість і доступність освіти? 
Якість залежить: 
— від якості освітньої програми (з кожної дисципліни); 
— від професіоналізму викладача, його загальнокультурного 

рівня і особистіно-розвиваючих компонентів. 
Якість — це рівень майстерності, професіоналізму, володіння ме-

тодологією і методикою, гнучкістю та здібністю до передбачення. 
Модернізація змісту педагогічної освіти — це ліквідація своєрідної 

ідеологізації освіти, відмова від догм і застарілих поглядів, вилучен-
ня дріб'язкового матеріалу, наближення до сучасних соціокультур-
них реалій, вміння прогнозувати майбутнє. Педагог повинен вихо-
вувати свою особистість, орієнтуватися на демократію. Без високої 
духовності, культури і професіоналізму викладач-гуманітарій не 
може претендувати на роль ведучого в тандемі студент — викладач. 

Що стосується самостійної роботи студента і його самореалі-
зації, то тут багато чого залежить від студентської активності — 
пізнавальної, світоглядної, трудової, комунікативної та емоційної. 
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з особливими потребами: Розділ І 
можливості і шляхи їх вирішення 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу — 
це модель організації навчального процесу, що ґрунтується на по-
єднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх оди-
ниць (залікових кредитів). 

Заліковий кредит — це одиниця виміру навчального наванта-
ження, що потрібне для засвоєння змістових модулів. 

Модуль — це задокументована завершена частина освітньо-
професійної програми навчальної дисципліни, що реалізується 
відповідними формами навчального процесу (лекції, семінари, 
тощо). 

Основними завданнями організації кредитно-модульної систе-
ми навчального процесу (КМСОНП) є: 

— забезпечення можливості навчання студента за індивідуаль-
ною схемою, що сформована за бажанням студента і сприяє його 
саморозвитку; 

— стимулювання учасників навчального процесу (студент — 
викладач) з метою досягнення високої якості вищої освіти; 

— розроблення індивідуального навчального плану студента на 
рік за певним напрямом; 

— методичне консультування для того, щоб зміст навчання й шля-
хи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали 
індивідуальним потребам і можливостям студента. 

Форми організації навчання: лекційні, семінарські, індивіду-
альні заняття, консультації, виконання самостійних завдань, нау-
ково-дослідна діяльність студентів; 

— організаційно-методичне забезпечення; 
— контроль успішності студентів. 
Основні складові системи освіти впродовж життя: 
1. Мета діяльності системи — реалізація права особи на освіту 

впродовж життя. 
2. Основні завдання системи: 
— задоволення потреб особистості в інтелектуальному, куль-

турному і духовному розвитку шляхом отримання неперервної 
освіти; 

— формування в осіб, які навчаються, громадянської позиції, 
здатності до праці і життя в умовах сучасної цивілізації, її демокра-
тичного розвитку; 

— збереження та примноження моральних, культурних, науко-
вих цінностей суспільства. 
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3. Функції системи: 
— адаптивна — пристосування до нових вимог життя в сус-

пільстві; 
— компенсаторна — відтворення освітніх можливостей; 
— розвивальна — збагачення діяльних можливостей людини на 

її духовну освіту; 
— аналітична — дослідження і аналіз чинників, що впливають 

на якість освіти; 
— перетворювальна — зміна освітнього та кваліфікаційного 

рівня особи в зв'язку зі змінами інтелектуального та культурного 
рівня суспільства; 

— прогностична — наукове передбачення розвитку особи та 
суспільства; 

— комунікативна — передача соціального досвіду від покоління 
до покоління; 

— заохочувальна — стимулювання освітніх потреб особи. 
2. Лекційний процес у руслі вимог Болонського процесу 
Вимоги Болонських документів щодо організації лекційного 

процесу ставлять перед нами завдання, що основним типом лекції 
повинна бути не просто інформаційна і навіть не просто проблем-
на лекція, а, перш за все, науково-проблемна, в якій на очах студен-
тів викладач створює наукові протиріччя, що досліджуються і під-
водять студента до наукових висновків для вирішення проблемних 
ситуацій. 

Підготовка до науково-проблемної лекції містить у собі: 
— вибір з навчального матеріалу дисципліни тих запитань, що 

могли б складати предмет проблемної ситуації; 
— аналіз того, на основі яких фактичних знань студента, отри-

маних раніше, повинна створюватися проблемна ситуація. Велику 
роль відіграє активність студента; 

— викладач повинен визначити методи та методику роботи з ауди-
торією (постановка питань, аналіз фактичного матеріалу, теоретичні 
викладки, співставлення, біографічні дані діючих осіб тощо); 

— визначення за активної участі студентів шляхів вирішення 
протиріч і проблемних ситуацій; 

— вміння направити думку студентів у потрібне русло, враховуючи 
їхню емоційну підготовленість до вирішення проблемної ситуації; 

— підготувати студентів до сприйняття, узагальнення і практич-
них висновків. 
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з особливими потребами: 
можливості і шляхи їх вирішення 

Розділ І 

Усе це і дасть нам якісно новий рівень навчання. Така лекція на 
відміну від просто інформаційної буде мати безпосередній вплив на 
становлення світогляду. 

Особливості підготовки науково-проблемної лекції 
1. Для чого? Пожвавити процес навчання, позбавити його абстра-

ктності, долучити аудиторію до процесу пізнання, вирішення про-
тиріч, пошуку шляхів для вирішення ситуацій. 

2. Які джерела створення в лекції протиріч і ситуацій? Про-
тиріччя і ситуації створюються для тих, кого навчають. Видатний 
мислитель Ф. Бекон зауважував, що знання повинно бути внесено 
до розуму (студентів!) тим самим шляхом, яким уперше відкрито. 

3. Протиріччя можуть бути вже вирішені і ще не вирішені наукою, 
що спонукає студента шукати разом з викладачем відповіді на питання. 

Студентам краще не давати набір фактів, рецептів, а «озброїти» 
їх певними підходами, принципами і навчити знаходити рецепти 
і рішення самостійно. У кожній темі курсу можна умовно вирізнити 
таку структуру матеріалу до лекції: 

А — ядро (основні поняття, закономірності, принципи, про-
тиріччя та шляхи їхнього обгрунтування); 

Б — матеріал, потрібний для усвідомлення ситуації, що виникає 
в результаті протиріч, та можливих шляхів їхнього вирішення; 

В — матеріал, що допомагає зрозуміти і засвоїти тему, визначити 
її закономірності і принципи; 

Г — інформація із прикладів, що полегшує сприйняття і ро-
зуміння матеріалу лекції (див. схему 1). 

Матеріал, потрібний 
для створення ситуацій 
у результаті виявлених 
протиріч 

Приклади, що 
потрібні для семіна] 
ських занять 

Основні поняття, 
закономірності, 

їх обґрунтування 

Матеріал, що допо-
магає засвоєнню теми 

і розв'язанню ситуацій 

Схема 1. Структура матеріалу до лекції 
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Розділ І Сучасні проблеми освіти, 
виховання і соціалізації людей 

Було б великою помилкою сприймати рекомендацію болонсь-
ких документів щодо оновлення технологій навчання і, у першу 
чергу, лекційного процесу як спробу косметично-фасадного 
оновлення освітніх послуг. Мова йде про надзвичайно складні, 
продиктовані часом реформи вищої освіти. І тому реалізація цих 
вимог залежить від освітянської діяльності кожного. Вищі на-
вчальні заклади, викладачі і студенти — головні дійові особи 
власне болонських перетворень. І тому, якщо не формально, 
а відповідальне віднестися до завдання забезпечення найкращих 
можливостей студентам для їхньої самореалізації, то кожен нефор-
мальний викладач повинен зрозуміти своє місце і роль у рефор-
муванні змісту освіти в Україні. 

Безумовно, це стосується модернізації кожного виду навчально-
го процесу у вищих навчальних закладах. 

Україна увійшла в Болонський процес. Кожен вищий навчаль-
ний заклад повинен розробити свою концепцію входження в ре-
формування освіти у світлі вимог болонських документів. 

Болонські реформи можуть здійснюватися тільки викладачами 
і студентами, і тільки через них. 

Оновлення якості вищої освіти складає альфу і омегу болонсь-
ких перетворень, базоване на професіоналізмі, компетентності та 
високій майстерності організаторів вищої освіти. 

Болонські реформи повинні стати загальнонаціональним про-
ектом, що будують на базі досягнень європейської освіти у сполу-
ченні з національними традиціями, культурою та тенденціями. 

Вітчизняна вища школа, вступаючи в європейський освітянсь-
кий простір, повинна не поступатися своїми національними досяг-
неннями і пам'ятати, що у процесі удосконалення немає дрібниць, 
і, як говорив Леонардо да Вінчі, не можна зневажати дрібницями, 
бо саме удосконалення — не дрібниця. 
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