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У СВІТЛІ БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Приєднання вітчизняного 
освітянського суспільства до 
Європейської культурної кон-
венції 1954 р., Великої хартії 
університетів (Magna Charta 
Universitatum) 1986 р. та Болон-
ської декларації 1999 р. надає 
новий поштовх визначенню ролі 
й місця викладача в навчально-
му процесі вищої школи. 

У світлі поширення Болон-
ського процесу викладач зали-
шається однією з ключових фі-
гур учбової діяльності, основний 
зміст якої спрямовується на 
виконання декількох взаємопо-
вязаних функцій – навчальної, 
виховної, організаційної й науко-
вої. Взаємодії перших з 2-х ука-
заних функцій приділимо увагу в 
цьому дослідженні.

Педагогічна діяльність є 
професіональною активністю 
викладача, яка за допомогою 
притаманних їй засобів і методів 
вирішує завдання навчання й 
розвитку студентів, особистого 
розвитку й самовдосконалення 
як студентів, так і викладача. 
Одним з компонентів педагогіч-
ної діяльності виступає кому-
нікативний елемент, що поля-

гає у встановленні ефективних 
взаємовідносин між суб’єктами 
педагогічного процесу. Він зна-
ходить свій прояв, зокрема, в со-
ціально-психологічному регулю-
ванні вказаних відносин, у тому 
числі в стимулюванні студентів 
до формулювання запитань, 
у проведенні дискусій, налаго-
дженні дисципліни, утворенні 
обстановки співробітництва, 
оцінюванні рівня підготовки сту-
дентської групи, виявленні її лі-
дерів і неформальної структу-
ри, конструктивному вирішенні 
конфліктів, керуванні психоло-
гічним станом суб’єктів педаго-
гічного впливу, саморегулюванні 
власних психічних станів, уста-
новленні й підтримці відносин з 
колегами й адміністрацією на-
вчального закладу.

Під час перевірки знань, 
отриманих у ході учбового про-
цесу, виникає потреба виробити 
методику взаємодії всередині 
системи «викладач – студент». 
Спробуємо розглянути окремі 
засади цієї методики з урахуван-
ням сучасних поглядів на Всес-
віт з точки зору природничих 
наук. Якщо поглянути спрощено 
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на 3 такі найпоширеніші форми 
взаємодії між викладачем і сту-
дентом, як лекція, практичне 
заняття й іспит, побачимо, що в 
останній викладач виступає спо-
стерігачем, а студент – тим, кого 
спостерігають (тобто, об’єктом 
дослідження, предметом якого 
є сукупність знань, отриманих 
ним під час навчання).

Отримання інформації 
щодо властивостей певного 
об’єкта дослідження здійсню-
ється в результаті вимірюван-
ня, тобто взаємодії обладнання 
для дослідження й об’єкта, який 
вивчається. 

У квантовій фізиці, напри-
клад, обладнанням дослідження 
виступає прилад для вимірю-
вання, а об’єктом – мікрочаст-
ка. Процес вимірювання тут 
обов’язково пов'язаний із сут-
тєвим впливом обладнання на 
протікання досліджуваного яви-
ща. Якщо прилад пристосова-
ний для виміру хвилі, електрон 
в експерименті буде поводити-
ся як хвиля. Коли використову-
ється прилад для дослідження 
властивостей частки, електрон 
в такому приладі буде демон-
струвати властивості частки. У 
решті-решт, той, хто спостерігає, 
перетворюється із глядача на 
 дійову особу.

Сучасною фізикою вже до-
ведено, що об’єктивна реаль-
ність залежить від приладу до-
слідження, тобто, зрештою, від 

свавілля того, хто спостерігає 
[1; с.57]. Всесвіт – це рухлива 
мережа неподільно пов’язаних 
між собою енергетичних проце-
сів. Він є настільки динамічним і 
неподільним цілим, що включає 
в себе і спостерігача [2; с.60]. Як 
бачимо, прилад для досліджен-
ня певною мірою викривлює те, 
що досліджує. Виявляється, що 
сам акт спостерігання змінює 
досліджуване явище.

Отже, людина-спостерігач 
становить собою кінцеву ланку 
процесу спостерігання, яку, безу-
мовно, слід враховувати через її 
взаємодію з об’єктом вивчення. 
Через це вже неможливо спи-
ратися на картезіанський прин-
цип поділу світу й особистості 
на 2 опозиційні частини, тобто 
на спостерігача й на те, що спо-
стерігають. Так само неможли-
во погодитись і з твердженням, 
що здобування інформації про 
оточуючий світ дозволяє спосте-
рігачеві при цьому залишатися 
поза об’єктом дослідження. 

Перенесемо умовно ці ви-
сновки своєрідною аналогією на 
учбовий процес, зокрема, на вза-
ємодію між учителем та учнем 
під час процесу перевірки отри-
маних останнім знань. Власти-
вості спостерігача впливають на 
об’єкт дослідження та змінюють 
його. Від настрою і ставлення 
викладача до студента багато в 
чому залежить відповідь остан-
нього. На фізичному плані це 
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виявляється як покращання або 
погіршення характеристики від-
повіді, в тому числі й на іспиті, 
з неодмінним урахуванням того, 
що останній наділений певними 
ознаками стресу. Отже, показ-
ники відповідей студентів, що 
вимірюються за системою балів 
і шкалою ECTS, залежать від 
настрою викладача, його став-
лення до оточуючого світу й без-
посередньо до студента. 

Якщо ставлення викладача 
до того, що навкруги, сформова-
но як негативне (наприклад, ото-
чуюче середовище є жахливим, 
тяжким для співпраці, злісним, 
студенти нічого не знають, не 
вчать, вони вже не ті, які були ко-
лись тощо), світ охоче віддзер-
калює таке випромінювання, й 
у 2-х суб’єктів взаємодії настає 
розчарування від спілкуван-
ня. Для викладача результатом 
буде підтвердження його нега-
тивного настрою, для студента 
– отримана низька оцінка. І хоча 
вона може й дійсно відповідати 
реальному рівню знань, але у 
свідомості учня відбиватиметь-
ся зовсім інше.

При протилежному став-
ленні (всесвіт є дружелюбним, 
відкритим, студенти гарні, їх очі 
розумні, вони підготовлені, праг-
нуть знань тощо), кожна із сторін 
отримує задоволення й відчуває 
прилив сил і натхнення. За того 
варіанту яскраво виявляються 
оспівувані ще Г. Гесе [3. с.227] 

2 пов’язані між собою сторони 
взаємовідносин між учителем і 
учнем. Перший – це радість, яку 
відчуваєш, передаючи свої зна-
ння й духовне надбання іншим, 
коли бачиш, як ці знання зміню-
ють свої форми, не втрачаючи 
змісту, збагачуються та розвива-
ються в учнях, а потім поверта-
ються оновленими, проте дуже 
знайомими. Іншими словами, 
це радість учити. Другий – це 
взаємодія з особистістю сту-
дента (учня), навчання чомусь 
від нього, набуття авторитету й 
піднесення до положення кер-
манича, що неможливе лише 
за допомогою заходів адміні-
стративного впливу, тобто це 
радість виховувати.

Гуманістична спрямова-
ність викладача має відбивати-
ся в його активній позиції. Такий 
викладач вбачає своє завдання 
в тому, щоб забезпечити найпо-
вніший розвиток кожного сту-
дента не тільки з точки зору за-
своєння учбового матеріалу, а й 
з позиції пізнання учнем самого 
себе й оточуючого світу. У від-
носинах «викладач – студент» 
найбільш прийнятним висту-
пає співробітництво. Викладач, 
орієнтований на розвиток сту-
дента, звертає увагу на мінливі 
чинники його досягнень у на-
вчанні, надає значення старан-
ності учня, заохочує її зростан-
ня, стимулює його досягнення 
своєю підтримкою.
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Така спрямованість осо-
бистості викладача вищої шко-
ли може єднати в собі наступні 
ціннісні орієнтири: а) на самого 
себе, тобто самоутвердження, 
яке є необхідним, щоб у сприй-
нятті сторонніх осіб визнаватися 
обізнаним фахівцем; б) на засоби 
педагогічного впливу; в) на сту-
дентський колектив; г) на цілі й 
завдання педагогічної діяльності.

Замовлення з боку тих, хто 
навчається, вимагає розвитку 
у викладача певних вольових 
якостей, зокрема: а) цілеспря-
мованості, що породжує творчу 
активність; б) уміння володіти 
собою; в) наполегливості, яка 
відбивається у вмінні послідов-
но досягати точного виконання 
вимог учбового процесу; г) тер-
піння, що забезпечує спромож-
ність і готовність роз’яснювати 
багато разів той же самий мате-
ріал без дратування або сприй-
мати його, якщо він викладений 
в інших формулюваннях; д) рі-
шучості, яка дозволяє знаходи-
ти найбільш ефективні засоби 
впливу й не губитися у складній 
обстановці; е) ініціативності, що 
виявляється у прагненні вдоско-
налювати зміст і форми своєї ді-
яльності; є) організованості, яка 

є умовою планомірності вихов-
ного процесу та ін.

У творчій діяльності викла-
дача велику роль відіграють й 
почуття. Байдужі люди, які про-
холодно ставляться до всього, 
не можуть бути викладачами, 
бо не в змозі живо й образно до-
нести учбовий матеріал, а потім 
перевірити його засвоєння. Емо-
ційно забарвлена інформація 
краще закріплюється в пам’яті й 
через це є найбільш прийнятною 
в процесі навчання. Почуття, ви-
словлені викладачем, — необ-
хідна умова переходу для сту-
дента від знань до переконань.

Завдяки гуманізації всієї
діяльності викладача поряд з 
гармонічно розвиненими якос-
тями особистості починає фор-
муватися професіональна 
 майстерність.

Як висновок можливо запро-
понувати кожному викладаче-
ві неухильно підвищувати свій 
професійний рівень, пам’ятаючи 
при цьому, що від його ставлен-
ня до покладеної місії значною 
мірою залежать процес і резуль-
тат навчання кожного студента, 
оскільки система «викладач – 
студент» є неподільною.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И СТУДЕНТОМ 
В СВЕТЕ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Радутный А.Э.

Проанализирована методика осуществления учебной и воспитательной функций пре-
подавательской деятельности. Взаимодействие между преподавателем и студентом рассмо-
трено как цельная взаимосвязанная система, в которой имеет место влияние исследовате-
ля на объект исследования. Раскрыта значимость позитивного отношения преподавателя к 
окружающему миру и своей профессиональной деятельности.
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COOPERATION BETWEEN A TEACHER AND A STUDENT IN THE 
LIGHT OF «BOLONSKY SYSTEM» OF EDUCATION 

Radutniy A.E.

The method of realization of educational and pedagogical functions of teachers’ activity is 
analysed. Co-operation between a teacher and a student is considered as a whole interrelated 
system in which a researcher infl uences on the object of research. Meaning of positive relation of 
a teacher to the outward things and professional activity has been exposed. 
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