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Одним із основних векторів підвищення якості вищої освіти і важливою
умовою професійної підготовки висококваліфікованого фахівця, на думку
сучасних науковців, є студентоцентризм. Питанням організації та впровадження
студентоцентризму в процес навчання приділяють увагу відомі науковці:
А. Мельниченко, Ю. Рашкевич, О. Шаров, А. Шудлота, ін. Ними визначено, що
студентоцентризм є базовим принципом організації освітнього процесу у сучасній
вищій школі, при якому важливою умовою є врахування індивідуальних
особливостей особистості кожного здобувача вищої освіти, здатність до
формування індивідуальних освітніх траєкторій та, відповідно, індивідуального
профілю компетенцій.
Важливо усвідомлювати, що студентоцентризм є складним, багатоплановим
явищем і процесом, комплексною характеристикою якого визначають такі чотири
обставини:
1. Студентоцентризм – це активна реакція освітянського середовища на
мінливі потреби ринку праці, потреби формування загальних і фахових
компетентностей, необхідних не лише для якісного виконання професійних
обов’язків, а й для розв’язання життєвих проблем, ситуацій, нагальних проблем
державотворення.
2. Студентоцентризм – це модель розвитку освіти, за якої здобувач вищої
освіти перетворюється з об’єкта на суб’єкт навчальної діяльності, тобто на
активного учасника науково-освітнього процесу. При цьому здобувач вищої освіти
стає відповідальним соціальним партнером, ініціативним, активним учасником
діяльності академічної спільноти [2].
3. Студентоцентризм передбачає впровадження особистісно-орієнтованої
технології навчання, для забезпечення всебічного розвитку особистості того, хто
навчається, врахування його індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів,
потреб, можливостей, індивідуального профілю компетенцій; концентрації зусиль
на формуванні його світосприйняття, професійних навичок, саморозвитку,
саморегуляції.

4. Студентоцентризм – це новий рівень відповідальності закладу вищої
освіти, в якому має бути створено активуюче освітнє середовище, що забезпечить
на виході майбутньому спеціалісту високі результати навчання й сформовані
найсучасніші компетенції. Насичене й різноманітне освітнє середовище – це таке
середовище, у властивостях якого і в стилі взаємодії втілюються цінності
викладачів та здобувачів вищої освіти, їхні уявлення про норми та ідеали освітньої
діяльності, створюються умови вільного вибору і розвитку особистості кожного
студента відповідно до його здібностей, інтересів, можливостей; підтримується
творча активність учасників навчального процесу, достатній рівень їхнього
емоційного та інтелектуального напруження, психологічний комфорт.
Тому, сутність студентоцентризму полягає у створенні такої моделі розвитку
освіти, за якої здобувач вищої освіти з об’єкта перетворюється на суб’єкт
навчальної діяльності, тобто на активного учасника науково-освітнього та
культурно-мистецького процесу.
Основна мета студентоцентризму – створення сприятливих умов для
якісного засвоєння знань, формування професійних умінь і навичок,
компетентностей, при збереженні свобод здобувачів вищої освіти для досягнення
культурних і освітніх цілей.
Цілями студентоцентричної моделі освіти на сьогодні визначені: здобуття
кожним випускником закладу вищої освіти якісних знань, базових умінь та
компетенцій; формування належних умінь вчитися впродовж життя; розвиток
організаційного, креативного, гнучкого мислення, що дозволяє з успіхом діяти в
умовах невизначеності; надбання достатнього досвіду у використанні знань і
компетенцій для вирішення незнайомих проблем та завдань; виховання поваги до
загальних правил громадянської поведінки, що формують основи довіри та
співпраці у суспільстві [2].
Отже, в узагальненому трактуванні, студентоцентризм – це сучасна
філософія освітньої діяльності; це нове бачення, нове сприйняття, нове
усвідомлення цінностей, які мають домінувати у стінах сучасного європейського
закладу вищої освіти; основний принцип організації освітньої діяльності в сучасній
вищій школі. Орієнтація вищої освіти на особистість здобувача вищої освіти дає
можливість
підвищити
якість
системи
вищої
освіти,
підготувати
конкурентоспроможного фахівця на сучасному ринку праці з гнучким креативним
мисленням, ініціативного, громадсько-активного, здатного до прогресивних змін у
суспільстві, стимулює його до відповідального навчання, виховує такі якості, як:
професіоналізм, позитивне міжособистісне спілкування, відповідальність,

прийняття самостійних рішень, формування потреби в постійному оновленні
знань, самоствердженні, самореалізації, самовдосконаленні.
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