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МАТРИЦІ ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ НА ЗАСАДАХ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ

Згідно Довіднику Європейської системи перенесення і накопичення кредитів (ЄКТС) [1], студентоцентроване навчання є процесом якісної трансформації навчального середовища для студентів та інших осіб, які навчаються, метою якого є поліпшення їх автономії і здатності до критичного мислення на основі результатного підходу. Визначальною компонентою цього є
використання, як інструменту забезпечення якості освіти, категорій компетентностей і результатів навчання, які у сукупності формують ядро студентоцентрованої моделі. У межах Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) орієнтація на студентоцентризм забезпечує прозорість й зрозумілість освітнього процесу, а, отже, відіграє ефективну роль у стимулюванні змін і
модернізації освітніх програм. Реалізація ЄКТС заохочує до зміни парадигми підходу від навчання, орієнтованого на викладача, до студентоцентрованого навчання, що визнано основоположним принципом ЄПВО.
Стандартами [2] визначено, що освітні програми знаходяться у центрі місії закладів вищої
освіти, пов’язаної з викладанням, що відображається у необхідності розробки процедури їх (оновлення та удосконалення). З інституційної точки зору, розробка програми означає написання навчального плану і вираження його компонентів у кредитах із зазначенням результатів навчання
та пов’язаного з ними навантаження, видів навчальної діяльності, методів викладання і процедур/критеріїв оцінювання. У проекті Тюнінг [3] освітня програма не є простою кількістю слабо
пов’язаних між собою навчальних дисциплін, вона повинна розглядатися як єдине ціле, що вимагає більш комплексного підходу.
Основним інструментом збалансування та розвитку освітньої програми на засадах студентоцентризму є складання матриць перевірки кореляції компетентностей і загальних результатів навчання (табл. 1), а також результатів її окремих освітніх компонентів (модулів, дисциплін, тем). З
практичної точки зору, це означає, що матриці оцінювання деталізуються до такого рівня, на
якому можна було б виявити внесок окремих тем і дисциплін у досягнення загальних результатів
навчання. Такий підхід дозволяє виявити та виправити нерівномірності й диспропорції у змісті
освітньої програми.
Таблиця 1
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ
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Оновлення освітніх програм на засадах студентоцентризму для спеціалізованого університету
складним завданням, оскільки одночасно вимагає пошуку нових навчальних перспектив і горизонтів, застосування виваженої і збалансованої внутрішньої навчально-методичної політики та
створення можливостей для розвитку професорсько-викладацького персоналу.
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НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ (НАУКОВИХ)
ПРОГРАМ НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Важливим напрямком реалізації положень Закону України «Про вищу освіту» є запровадження в нашій країні нових спеціальностей, передбачених «Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою КМ
України від 29 квітня 2015 р. №266. Успішне виконання поставлених завдань передбачає здійснення ряду послідовних кроків, серед яких: розробка стандарту освіти, як основи отримання студентами диплому Держаного зразка; дотримання вимог до якості вищої освіти, сформованих Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; підготовка навчальними закладами
освітніх (наукових) програм, що відповідають умовам ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм тощо. Якщо підготовка стандартів та вимог до якості освіти покладається на Міністерство освіти та Національне агентство, то розробка освітніх (наукових) програм є
відповідальністю навчальних закладів.
У досягненні високого рівня сучасної вищої економічної освіти вирішальну роль відіграє
створення науково обґрунтованих освітніх (наукових) програм. Вони повинні бути направлені на
вирішення таких основополагаючих завдань вищої освіти:
¾ надання всім складовим освітніх (наукових) програм та науково освітньої діяльності в цілому студентоцентричного спрямування;
¾ поглиблення наукового змісту освіти;
¾ забезпечення єдності науки й практики.
Студентоцентричне спрямування науково освітньої діяльності передбачає створення всіх
умов для розвитку особистісних та професійних якостей студентів, необхідних для успішної суспільної та фахової діяльності. Реалізація даного принципу в освітніх (наукових) програмах передбачає:
• спрямування науково-освітнього процесу на кінцеві результати навчання відображених у
набутих освітніх компетенціях;
• урахування в освітніх (наукових) програмах пріоритетів особи що навчається: реалістичність запланованого навчального навантаження; надання можливостей щодо вибору змісту, темпу, способу та місця навчання;
• відображення досягнень світової економічної науки та передової практики в організації науково освітнього процесу тощо.
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