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СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Світові процеси глобалізації, їх вплив на загальні тенденції розвитку національної економіки
України, стрімкий розвиток науки, інтеграція вітчизняної науки й освіти у світовий і європейсь-
кий науково-освітній простір, впровадження у діяльність вищих начальних закладів новітніх ін-
формаційних технологій, посилення конкуренції на ринку надання освітніх послуг вимагають ін-
новаційного розвитку освіти, кардинальних змін, спрямованих на підвищення її якості та
конкурентоспроможності.

 Певних змін у діяльності ВНЗ вимагає інформаційне та міжнародне суспільство, які зумовле-
ні на посилення наукової підготовки спеціалістів у цілому, відповідної мобільності та більшої
орієнтації на студента. Міжнародна співпраця не тільки збагачує нас новими ідеями, але допома-
гає краще зрозуміти самих себе: чим ми відрізняємося від наукових шкіл інших країн.

Ці виклики ставлять перед вищими навчальними закладами нові вимоги, що стосуються як
підвищення якості викладання, навчання та наукових досліджень, організації діяльності вищих
навчальних закладів, так і соціальної місії університетів у суспільстві.

Що таке вища освіта в Україні? На нашу думку, це формування особистості, як професіонала,
який здатний успішно виконувати поставлені перед ним завдання і взаємодіяти з іншими
суб’єктами. Освіта в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» відповідає саме таким вимогам – сві-
товим тенденціям.

Світовими тенденціями розвитку вищої школи є студентоцентризм. Студентоцентризм – це
коли в центрі уваги є досягнення студента, який є активним учасником освітнього процесу, коли
підвищується його роль у самостійній роботі, підвищуються права студентів, самостійність і від-
повідальність. Кафедра страхування сприяє цьому, допомагає студентам отримати базові знання і
компетентності, сформувати мотивацію до самоосвіти й самовдосконалення, проводить круглі
столи і співпрацює з роботодавцями.

 У жовтні 2015 р. на кафедрі страхування КНЕУ стартував проект «Міжнародна практика вре-
гулювання великих страхових подій у світі та Україні». Саме в цьому проекті, центром уваги бу-
ли студенти, їх співпраця не тільки з теорією, а й із практикою. Проект спрямований на підви-
щення випускниками КНЕУ своїх конкурентних переваг на ринку праці в страховому секторі
України. В рамках проекту генеральний директор Cunningham & Lindsey MCL–Ukraine Андрій
Семенов поділився зі студентами магістерської програми «Страховий менеджмент» та студента-
ми 4 курсу фінансово-економічного факультету унікальними знаннями з широкого спектру пи-
тань, що стосуються теорії та практики страхування та врегулювання великих збитків [1].

Однією з головних рис вузівської системи є і висока самостійність суб’єкта та об’єкта навчан-
ня, Так, якщо в середній школі вчитель веде учня за руку, допомагаючи йому на кожному кроці і
в той же час обмежуючи його свободу, то студенту надається повна свобода, і на нього, відпові-
дно, покладається велика відповідальність. Отже, одним із найважливіших завдань вищої школи
в сучасних умовах є формування готовності майбутніх фахівців до самовдосконалення, прояву
творчої активності, уміння не тільки витримувати конкуренцію, а й перемагати.
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НОВІ ШЛЯХИ КООПЕРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ І БІЗНЕСУ

Сучасна вища освіта в Україні має орієнтуватися на підготовку конкурентоздатних фахівців,
здатних створювати інновації. Це допоможе нашій державі ефективно розвиватися та зайняти
свою нішу в сучасній економіці знань, де існує надзвичайно висока конкуренція.

Співпраця з бізнесом, з реальним сектором економіки, є невід’ємною складовою розвитку
університетів. Проте сьогодні існує багато проблем у даному напрямку. Часто вони викликані
неготовністю самих університетів до активної взаємодії та відсутністю необхідних ресурсів. Для
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