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наукові здобутки з вирішенням питань, які виникають у військовій прак-
тиці; 

– забезпечення наскрізної комп’ютеризації навчального процесу, 
створення комп’ютерних (інформаційних) систем та віртуальних 
комп’ютерних комплексів та комп’ютерних (імітаційних) моделей; 

– розробку інтерактивних (мультимедійних) систем навчально-
методичного забезпечення навчальних дисципліни тощо. 
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ПРО ДЕЯКІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТУДЕНТОЦЕТРОВАНОГО ПІДХОДУ В ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ 
НАВЧАННЯ 

Теоретично обґрунтовано умови щодо реалізації студентоцентрованого 
підходу у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання»; виокремле-
но роль студентоцентрованого навчання у підготовці здобувачів вищої освіти 
та принципи його реалізації. 

Реформування вищої поліцейської освіти в Україні зумовило запро-
вадження у закладах вищої освіти студентоцентрованого підходу до 
навчання, який розглядає здобувача вищої освіти як суб’єкта з власними 
унікальними інтересами, потребами і досвідом, спроможного бути само-
стійним і відповідальним учасником освітнього процесу. Студентоцент-
рований підхід передбачає взаємоповагу між ЗВО і викладачем, реальну 
вибірковість ними навчальних дисциплін, участь їх у системі внутрішньо-
го забезпечення якості навчання тощо [3]. У низці джерел підтверджуєть-
ся той факт, що студентоцентроване навчання передбачає розширення 
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прав і можливостей тих, хто навчається, розробку нових підходів до ви-
кладання і навчання, навчальних програм тощо [1, с. 5]. 

Однією із умов реалізації студентоцентрованого підходу до навчан-
ня здобувачів вищої освіти є проектування й моделювання (адекватного 
можливостям здобувачів) особистісно-орієнтованого середовища, яке 
буде стимулювати їх подальший розвиток мотивації досягнення, пізна-
вальної активності, самостійності та суб’єктності загалом. 

Великий загал педагогів та психологів розглядають освітнє середо-
вище як сукупність взаємопов’язаних, взаємозбагачувальних та допов-
нювальних один одного факторів, які суттєво впливають на характер і 
направленість освітнього процесу у закладі вищої освіти.  

Вітчизняні та зарубіжні педагоги і психологи, що досліджують фе-
номен студентоцентрованого навчання, звертають увагу на те, що кожна 
особистість для свого розвитку та самореалізації потребує особистісно-
орієнтованого середовища. Дослідники роблять акцент на необхідності 
зміни пріоритетів у діяльності викладача, а саме на зміщенні акцентів з 
організації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, у сферу фор-
мування навчального середовища, яке сприятиме самоосвіті та самороз-
витку тих, хто навчається. При цьому принципово важливим, на нашу 
думку, є те, щоб ЗВО самі включалися до вирішення проблем, які пов’я-
зані з побудовою власної навчальної траєкторії, а педагог повинен виро-
бити систему дій щодо перетворення освітнього середовища на засоби 
діагностики, проектування й продукування особистісного росту та 
суб’єктності здобувачів вищої освіти [2, с. 122]. Тобто посилюється роль 
викладача як фасилітатора. Важлива функція викладача як фасілітатора 
це, перш за все, підтримка здобувача вищої освіти в його діяльності, спри-
яння його успішному просуванню в потоці навчальної інформації, поліп-
шення вирішення виникаючих проблем, допомога освоїти великі обсяги 
різноманітної інформації, усвідомлення своїх здібностей, своїх особистіс-
них якостей тощо. Викладач не лише консультує та оцінює здобутки тих, 
хто навчається, а й організовує інтерактивне спілкування, сприяє їх осо-
бистісному розвитку, формує особистісно-орієнтоване середовище. 

Отже, особистісно-орієнтоване середовище – це сукупність умов, 
які впливають на розвиток мотиваційно-потребнісної, емоційної сфери 
та інтересів особистості, дозволяють оптимізувати процес взаємодії і 
взаємовпливу в системі «здобувач вищої освіти-середовище», сприяють 
її суб’єктному самовизначенню й самореалізації.  

Дидактичну умову реалізації студентоцентрованого підходу у ЗВО 
складає розробка дидактичного забезпечення, адже ефективність будь-
якої педагогічної технології навчання залежить не тільки від професій-
ної компетентності та педагогічної майстерності викладача, але ж, зви-
чайно, і від системи навчального забезпечення (підручник, навчальний 



Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти  
та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2020 

100 

посібник, опорний конспект, практикум, методичні рекомендації щодо 
виконання самостійної роботи, робочий зошит з навчальної дисципліни 
тощо). Дидактичні матеріали повинні реалізовувати принцип суб’єкт-
ності навчання і всі разом взяті – складати систему навчально-
методичного забезпечення навчальної дисципліни. Основні засоби (під-
ручник, навчальний посібник) в умовах студентоцентрованого навчан-
ня повинні мати в своїй структурі такі змістові навчальні блоки як: акту-
алізації навчального матеріалу (або контролю за засвоєнням раніше 
пройденого навчального матеріалу); основної інформації; додаткової 
інформації; закріплення навчальних знань, умінь та навичок; системати-
зації та узагальнення навчальної інформації; контролю, самоконтролю 
та рефлексії. 

Основними вимогами до розробки студентоцентрованого дидакти-
чного забезпечення є: 

– забезпечити виявлення змісту суб’єктного досвіду здобувача 
вищої освіти, включення у процес навчання досвіду його попереднього 
навчання через навчальний матеріал (характер його, структуру тощо); 

– надати здобувачу вищої освіти завдяки структурі навчального 
матеріалу можливість вибору навчальних завдань; 

– стимулювати здобувачів вищої освіти до самостійного вибору і 
використання найбільш значущих для них способів опрацювання навча-
льного матеріалу;  

– забезпечити контроль не стільки результату навчання, скільки 
процесу навчання, тобто тих трансформацій навчального матеріалу, 
який здійснює здобувач вищої освіти, засвоюючи навчальний матеріал 
[2, с. 123]. 

Отже, нами запропоновано та охарактеризовано тільки декілька ди-
дактичних умов реалізації студентоцетрованого підходу до навчання в 
закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Для успішно-
го запровадження зазначеного підходу слід підходити більш системно і 
виокремити всі необхідні умови та побудувати студентоцетровану мо-
дель навчання. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
З МАЙБУТНІМИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ 

Присвячено проблемі адаптації майбутніх поліцейських у закладах вищої 
освіти зі специфічними умовами навчання, визначено особливості психологічної 
адаптації курсанта-першокурсника до нових умов навчання і служби, запропо-
новано шляхи її покращення. 

Актуальність проблеми адаптації студентів зумовлена тим, що, за 
даними дослідників, показники психічного розвитку та психофізіологіч-
ного стану сучасних студентів мають виражену тенденцію до погіршен-
ня, яка виявляється у зниженні ефективності функціонування в них сен-
сорних і сенсомоторних систем, погіршенні пам’яті й уваги, підвищенні 
стомлюваності, зменшенні загальної ефективності вирішення навчаль-
них завдань, зниженні показників мотивації навчальної діяльності. 

Адаптація студентів-першокурсників в умовах нового середови-
ща, в умовах нової системи освіти у закладах вищої освіти не завжди 
проходить успішно. Дослідники дійшли висновку, що насамперед в 
абітурієнтів після періоду психічного стану радості, успіху, віри в 
майбутнє, планування перспектив студентського життя, очікування 
початку навчального року настає цілком реальний і досить складний для 
більшості з них період життя. Багато першокурсників відчувають великі 
труднощі, пов’язані з відсутністю навичок самостійної роботи, роботи з 
підручником та першоджерелами, аналізом інформації великого об’єму, 
чіткого висловлювання своїх думок [2, с. 314–315]. 

Ще складнішою виявляється адаптація курсантів закладів вищої 
освіти зі специфічними умовами навчання. Специфічність умов ЗВО для 
курсантів зумовлена наявністю служби як обов’язкового структурного 
елементу в процесі навчання. Тобто вони одночасно мають адаптуватись 
і до службово-професійної, і до навчальної діяльності. 

Службова діяльність майбутніх офіцерів пов’язана з високим рівнем 
фізичної та психоемоційної напруженості, що викликають різноманітні 


