Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції
«СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОГО ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

Секція 7
ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ, БІЗНЕСУ
ТА ВЛАДИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ
УДК 378.1
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ В
ДОНДУУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ EDUSPACE
НИКИФОРЕНКО Н. О.,
кандидат історичних наук, доцент,
ЧАПЛИК М. М.,
кандидат історичних наук,
Донецький державний університет управління
Згідно зі стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти (ESG), студентоцентроване навчання й
викладання є одним з базових стандартів внутрішнього забезпечення якості освіти,
який передбачає виявлення поваги до здобувачів освіти й підтримки у них відчуття
автономії, врахування різноманітності їхніх потреб та інтересів, запровадження
гнучких освітніх траєкторій, використання різних способів надання освітніх
послуг, застосування різноманітних педагогічних методів тощо [1]. Зазначене
розуміння студентоцентрованого навчання закріплено в ЗУ «Про вищу освіту» [2].
Питання імплементації стандарту студентоцентрованого навчання в Україні
вивчають Т. Кудрявцева, А. Мельниченко, Ю. Рашкевич, С. Фурдуй, О. Шаров,
А. Шудлот та інші. Запровадженню студентоцентризму в освітній процес істотно
сприяє участь українських ЗВО в міжнародних проєктах й безпосереднє
ознайомлення з діяльністю європейських освітніх закладів стосовно забезпечення
якості освіти.
Досвід участі Донецького державного університету управління у проєкті за
програмою Еразмус+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через
співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» протягом 2017-2020 років
довів важливість проведення систематичних опитувань абітурієнтів та здобувачів
освіти щодо їхніх очікувань, потреб та інтересів, задля забезпечення
студентоцентрованого навчання. Отже, реалізація нового міжнародного проєкту
ДонДУУ, в рамках Програми «Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним
закладам на Сході України»), що передбачає реконструкцію одного з навчальних
корпусів та створення в ньому «Відкритого освітнього простору для студентів та
громади» (EduSpace), було розпочато саме з опитування соціологічною науководослідною лабораторією ДонДУУ потенційних відвідувачів даного простору ‒
студентів ДонДУУ, слухачів Університету третього віку ДонДУУ, студентів
Донецького юридичного інституту, учнів загальноосвітніх шкіл Маріуполя у
березні-квітні 2020 року. За допомогою Google-форми 528 респондентів поділились
власним баченням функціоналу та облаштування EduSpace», оптимального режиму
його роботи, найзатребуваніших послуг.
Аналіз даних опитування стосовно намірів респондентів працювати в бізнесінкубаторі, у студентському офісі – осередку студентського самоврядування, а
також ‒ щодо волонтерства в EduSpace, користування послугами неформальної
освіти (навчальні програми, курси, тренінги, творчі майстерні), дозволив виявити
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проблемні місця в плані готовності здобувачів вищої освіти до ролі активних і
відповідальних суб’єктів освітнього процесу й відповідно ‒ окреслити пріоритетні
напрямки розвитку студентоцентрованого навчання в ДонДУУ.
Так, опитування показало, що 35,8% респондентів не планують брати участі
в діяльності бізнес-інкубатора. Даний факт можна потрактувати як недостатню
орієнтованість студентів на самозайнятість та підприємницьку активність у
майбутньому, при тому, що в структурі спеціальностей, які представляли
респонденти,
переважали
спеціальності
правничого,
економічного
та
управлінського профілів. Підтвердженням такому трактуванню є найбільша
зацікавленість респондентів лише початковими етапами діяльності бізнесінкубатора: навчання основам підприємницької діяльності (45,4%); підготовка
бізнес-планів (40,7%), генерування ідей для стартапів (30,7% опитаних).
Можливість отримати в рамках діяльності бізнес-інкубатора мікрогрант на
реалізацію бізнесу цікавить менше четверту частину опитаних (22,3%). Потенційно
готові бути в бізнес-інкубаторі менторами 17,4% респондентів, як офіс бізнесінкубатор планують використовувати 16,9% респондентів.
До можливості взяти участь у діяльності студентського самоврядування
студенти поставились доволі пасивно, що засвідчує недостатній рівень
усвідомлення студентською аудиторією своїх прав як суб'єктів освітньої
діяльності. Так, 21,9% опитаних відповіли, що «їх не цікавить участь у
студентському самоврядуванні. З тих, же, хто має намір долучитись до цієї
діяльності, найбільше охочих працювати в секторі спорту (21,8%). Решта
напрямків набрали менше 10% голосів: піар і комунікація ‒ 9,5%, практика і
працевлаштування ‒ 8,9%, організація дозвілля ‒ 7,6%, якість освіти ‒ 6,1%,
соціальний захист ‒ 6,3%, здоров’я ‒ 5,5%, волонтерство ‒ 5,1% опитаних.
Найменше зацікавлення респондентів викликали такі важливі напрямки діяльності
студентського самоврядування як: діяльність студентського наукового товариства
(3%), академічна доброчесність (2,1%), зв’язок з випускниками (2,1%).
Щодо безпосереднього виконання волонтерських функцій, то респонденти
більше бачать себе в загально-організаційній та комунікативній діяльності:
облаштування локацій для заходів – 27,8%, організація кава-пауз – 24,4%,
проведення опитувань відвідувачів – 24,1%, консультування клієнтів –22,7%; і
менше – в діяльності, яка потребує особливих навичок: ведення профільних
сторінок у соцмережах – 16,5%, оформлення документів – 15,3%, реклама заходів –
14,6%, технічний супровід заходів – 11,2%, супровід маломобільних клієнтів –
8,7%. Більшість потенційних волонтерів готові приділяти роботі в EduSpace від 23-х годин на тиждень (21%) до 6-8-ми годин на тиждень (19% опитаних). 2 дні на
тиждень готові волонтерити 13% опитаних, більше 2-х днів на тиждень – 6,3%.
Дівчата / жінки в цілому виявляють більшу готовність до волонтерства. Так, якщо
серед респондентів жіночої статі не готові бути волонтерами 34,3% осіб, то серед
респондентів-чоловіків – 46,8%. Щодо інтенсивності волонтерської праці
проявилась схожа тенденція – дівчата / жінки готові волонтерити частіше за
хлопців / чоловіків.
Відповідаючи на запитання «Які навчальні програми, курси, тренінги,
передбачені функціоналом EduSpace Ви плануєте відвідувати в першу чергу?»,
респонденти могли обрати до 3-х варіантів відповідей. У результаті – до трійки
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лідерів потрапили такі курси, як ораторська майстерність (43,3%), фінансова
грамотність (41,5%), розвиток креативності (40,9%).
До другої за популярністю групи тем навчальних програм, курсів, тренінгів,
увійшли: лідерство в команді (36,5%), країна без сміття (32,4%), англійська мова за
профспрямуванням (32,2%), критичне мислення (27,3%).
Решта запропонованих тем набрали від 20% до 13% голосів респондентів:
лідерство з самоефективністю (20,7%), лідерський емоційний IQ (20,1%), навички
командоутворення (19,3%), навички ефективної комунікації (21,5%), основи
підприємництва (20,2%), жіноче лідерство (19,1%), бізнес-медіація (18,1%),
навички посередництва та ведення переговорів (15,3%), безпека громадян в
екосистемі міста (14,3%), лідерство в управлінні змінами (13,1%).
З запропонованих напрямків діяльності творчих майстерень найбільшу
зацікавленість респондентів, що належать до так званого покоління Z (покоління
«візуалів»), викликали: фото-студія (45,8%), відеозапис та відеомонтаж (39,3%),
йога (37,3%), хореографія (29,7%), звукозапис та звукомонтаж (27,7%), 27,3%
опитаних студентів хотіли б займатися хенд-мейдом, а 22,5% – арт-терапією.
Отже, запровадження студентоцентрованого навчання в ДонДУУ вимагає
зосередження першочергової уваги на формуванні soft skills студентів ‒ розвитку
ініціативності та креативності, лідерських навичок, навичок ефективної комунікації
(з цією метою в університеті для здобувачів вищої освіти вже запропоновано понад
десять вибіркових курсів); на активізації діяльності органів студентського
самоврядування та волонтерського руху, зокрема ‒ через запуск Академії
студентського самоврядування (на базі Центру лідерства ДонДУУ), на
стимулюванні підприємницької активності студентської молоді (завдяки
налагодженню співпраці університету зі стейкхолдарами зі сфери бізнесу).
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В умовах розвитку сучасних технологій, з появою великої кількості освітніх
інтернет-сервісів та онлайн-курсів підвищився рівень конкуренції у сфері надання
освітніх послуг. Дослідження практичних проблем та перспектив забезпечення
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