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This is especially true for Chinese students, for whom further teaching activity is often carried 
out precisely in the field of teaching piano playing. 

The article reveals the main aspects of experimental research, the purpose of which is 
to check the effective pedagogical conditions for the formation of methodologically directed 
self-realization of the future teachers of musical art in the process of piano training. The 
ascertaining experiment is carried out on the basis of the following criteria: acme-intentional, 
cognitive-operational, activity-productive, creative-selective. Thanks to the developed criteria 
apparatus, methods and the scale of assessment, three levels of formation of the 
methodologically directed self-realization are defined: low level – “unmotivated”, medium 
level – “initiative”, high – “inventive”. 

The stage-by-stage introduction of the following pedagogical conditions has been 
experimentally confirmed: actualization of the potential of the methodologically directed self-
realization of the future music teacher-pianist at the process of mastering piano performance 
and pedagogical practice of its teaching (setting-reflexive stage); extrapolation of the 
methodological heritage of piano pedagogy in piano-performing self-training (competence 
stage); stimulation of self-organization of accumulation of methodological experience in the 
process of mastering the disciplines of piano training (self-organizing stage). 

Key words: piano training, methodologically directed self-realization, ascertaining 
and forming experiments, future teachers of musical art. 
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СТУДЕНТ аК УЧАСНИК І СУБ’ЮКТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:  
ЗМІНА ПАРАДИГМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ 

 
У статті на основі теоретичного аналізу стверджуютьсѐ важливість переглѐду 

рольових позицій учасників освітнього процесу, зокрема на рівні закладу вищої освіти: 
студентів, викладачів та адміністрації. Установлено, що наукові здобутки щодо 
студента, ѐк учасника освітнього процесу, переважно стосуятьсѐ трьох позицій, а 
саме: адаптації студента до умов навчаннѐ в закладі вищої освіти, системи підтримки 
студента в закладі вищої освіти та розвитку студентського самоврѐдуваннѐ в закладі 
вищої освіти. Стверджуютьсѐ, що формуваннѐ позиції студента, ѐк суб’юкта управліннѐ 
закладом вищої освіти, відбудетьсѐ за умов посиленнѐ акценту на взаюмодії в системі 
«викладач-студент-адміністраціѐ» та переглѐду форм роботи зі студентом на основі 
ствердженнѐ позиції його самодостатності й набуттѐ статусу правового суб’юкта з 
правом волевиѐвленнѐ та самовизначеннѐ. 

Ключові слова: учасники освітнього процесу, студент, викладач, 
адміністраціѐ, управліннѐ ѐкістя. 

 
Постановка проблеми. Реформа сучасної освіти вимагаю переглѐду 

рольових позицій учасників освітнього процесу. Науковці зазначаять, що 
минулим історичним здобутком у розвиткові вищої освіти слід вважати 
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розглѐд закладу вищої освіти аналогом виробництва, де позиціѐ студента 
порівняютьсѐ із продуктом освітнього процесу, а викладача – із носіюм та 
транслѐтором освітніх знань. Перехід у закладах вищої освіти на 
управліннѐ ѐкістя зумовляю створеннѐ нової системи підходів щодо оцінки 
учасників освітнього процесу, де позиціѐ користувача й виконавцѐ 
інтегруютьсѐ в позиції суб’юктів управліннѐ закладу вищої освіти. Наразі 
процеси гуманізації освіти та оріюнтації на індивідуальний розвиток 
особистості в умовах глобалізації й формуваннѐ інформаційного 
суспільства вимагаять опануваннѐ позиціюя суб’юкта та встановленнѐ 
партнерських стосунків між його учасниками (викладачами, студентами та 
адміністраціюя), ѐк умови і засобу досѐгненнѐ узгодженого освітнього 
результату. Водночас процес реформуваннѐ вищої освіти посиляю інтерес 
щодо ролі кожного учасниками освітнього процесу, що особливо ю 
перспективно-значущим із позиції студентської молоді. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ реформуваннѐ в Україні освіти 
постаять предметом наукових досліджень різних сфер знань, що надаю 
можливість застосувати міждисциплінарний підхід при їх вивчені. У цих 
дослідженнѐх особлива увагу приділѐютьсѐ процесам глобалізації (М. Акуліч, 
О. Карпяк, В. Світлична, Т. Чистіліна), формування інформаційного 
суспільства (І. Кулага, А. Ярошенко, 2007), демократичному розвитку освіти в 
Україні (Л. Кримець, Л. Шевляк, 2015), а також питаннѐм ѐкості освіти 
(І. Анненкова, О. Овчарук, А. Ярошенко, 2007). Нова освітнѐ парадигма 
представлена цілоя низкоя робіт українських учених, зокрема: 
В. Андрушенка, С. Андрейчук, В. Бикова, В. Бондара, В. Кременѐ, Н. Ничкало, 
В. Олійника, З. Рѐбової, О. Сухомлінської та інших учених української науки 
(Андрейчук, 2007; Шевляк, 2015; Рѐбова, 2016).  

Натомість, незважаячи на підвищений інтерес до окресленого кола 
питань, вони розглѐдаятьсѐ переважно в контексті переходу освітньої 
політики від старої до нової парадигми з акцентом на можливі труднощі та 
недосконалість існуячої системи. На нашу думку, длѐ вивченнѐ ситуації 
студентської молоді в контексті світових змін та реформуваннѐ освіти в 
України слід ставити питаннѐ в наступному формуляванні: ѐкі відбуваятьсѐ 
системні зміни і ѐким чином їх слід ураховувати у процесі реформи, щоб їхні 
надбаннѐ послугували учасникам освітнього процесу: студентам, викладачам 
а також розвиткові самої організації закладу вищої освіти. Відповідаячи в 
нашій статті на це питаннѐ, ми прагнули більше зосередити увагу саме на 
студентах ѐк учасниках і суб’юктах освітнього процесу. 

Мета статті – визначити в українських наукових джерелах напрѐми 
змін позиції студента закладу вищої освіти в умовах сучасних викликів та 
змін освітньої парадигми. 

Завдання дослідження: 1) здійснити пошуково-аналітичну роботу в 
українських наукових джерелах на предмет вивченнѐ позиції студента в 
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закладі вищої освіти в контексті міждисциплінарних знань; 2) виокремити 
чинники, ѐкі слугуять зміцнення позиції студента ѐк учасника навчально-
освітнього процесу та суб’юкта управліннѐ закладом вищої освіти. 

Методи дослідження. Длѐ проведеннѐ дослідженнѐ ми опиралисѐ на 
методологія міждисциплінарного підходу. Нами були обрані методи теоре-
тичного аналізу українських літературних джерел з обраної проблематики у 
сфері психології, педагогіки, соціології, права, державного управліннѐ тощо. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел показав, що 
увага науковців переважно зосереджена на лінійних характеристиках трьох 
основних позицій освітнього процесу, ѐк-то: носії знань (викладачі), 
отримувачі знань (студенти) та організаціѐ закладу вищої освіти 
(адміністраціѐ та матеріальні фонди). Дослідженнѐм було відмічено, що 
фокус уваги щодо позиції викладача переважно зосереджений на 
кваліфікаційних його характеристиках та педагогічній майстерності, де 
піднімаятьсѐ питаннѐ вдосконаленнѐ методик викладаннѐ в закладі вищої 
освіти, науково-методичного забезпеченнѐ програм викладаннѐ 
навчальних дисциплін а також пошуку та впровадженнѐ сучасних методів 
інформаційно-технологічного забезпеченнѐ навчального процесу (І. Зѐзян, 
Н. Кухарюв, І. Кривонос, В. Кан-Калик, О. Обривкіна, 2010, О. Малнацька, 
Н. Мирончук, 2014,М. Фіцула, 2006, І. Харченко, А. Щербаков). 

Щодо закладу вищої освіти, ѐк організації, фокус уваги дослідників 
переважно зосереджуютьсѐ на питаннѐх функціонуваннѐ закладу вищої освіти 
та управліннѐ ним, а також матеріального забезпеченнѐ його навчально-
наукового процесу (Фіцула, 2006). З боку адміністрації акцент робитьсѐ на 
покращенні матеріальної та навчально-наукової бази закладу вищої освіти, 
створенні умов длѐ фізичного і особистісного розвитку студентів та організації 
їх дозвіллювої активності, у тому числі й засобом формуваннѐ системи 
студентського містечка. Прикладом останнього в Україні може бути територіѐ 
«Київського політехнічного інституту ім. Ігорѐ Сікорського», Національного 
Університету імені Тараса Шевченка, а також Університету менеджменту 
освіти НАПН України (Київ), що можна спостерігати при оглѐді 
територіального розташуваннѐ цих закладів вищої освіти. 

Відносно позиції студента фокус уваги науковців більше 
зосереджений на чинниках навчальної успішності/неуспішності студента та 
його освітніх здобутках (Андрейчук, 2007). Наразі в контексті цього 
дослідженнѐ нас найбільше цікавила позиціѐ студента, ѐкий, виступаячи 
носіюм інформаційного суспільства, маю опанувати у процесі здобуттѐ 
вищої освіти набутий попередніми поколіннѐми традиційний набір знань. 
Учені зазначаять, що в такій ситуації носіѐми знань виступаять обидві 
сторони і традиційний розподіл «отримувач та надавач знань» уже не 
відповідаю сучасній ситуації вищої освіти.  
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Опираячись на міждисциплінарний підхід хочемо зазначити, що 
питаннѐ вивченнѐ позиції студента, ѐк учасника освітнього процесу, 
найбільше вивчено у сфері психології, зокрема щодо адаптації студента 
(Кармалонов, 2007), розглѐду освітнього середовища з позиції збереженнѐ 
здоров’ѐ студента (Іваняк, 2009), створеннѐ програм соціально-психологічної 
підтримки студента на період навчаннѐ в закладі вищої освіти (Рогачова, 
2016). У цьому ракурсі досить вагомий внесок наукових досліджень 
стосуютьсѐ вивченнѐ особливостей підтримки студента в ситуаціѐх, ѐкі 
регуляятьсѐ відповідними законодавчим актами й передбачаять отриманнѐ 
певного виду соціальної допомоги, ѐк-то: забезпеченнѐ гуртожитком на 
безоплатній основі, зарахуваннѐ у ЗВО на пільговій основі (поза конкурсом, 
засобом спрощеннѐ процедури зарахуваннѐ до ЗВО тощо). Це також ситуації, 
ѐкі обмежуять можливості студентів щодо успішного опануваннѐ знаннѐми 
наукових дисциплін, зокрема в ситуаціѐх «перебуванннѐ у складних життювих 
обставинах» (Мосейчук, 2015), студентів із тимчасово непідконтрольних 
окупованих територій (Донецької та Луганської області, а також автономної 
республіки Крим), студентів, ѐкі маять фізичні обмеженнѐ щодо слугу, зору, 
рухової мобільності (Іваняк, 2009), а також студентів із числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклуваннѐ (Кузьмін, 2012) тощо. Також 
науковцѐми аналогічно вивчаятьсѐ й інші ситуації студентів, у ѐких вони 
можуть потребувати підтримки під час навчаннѐ в закладі вищої освіти. До 
таких ситуацій науковці і практики відносѐть ситуації походженнѐ студентів із 
дискантних сімей, а також щодо навчаннѐ іноземних студентів та за 
програмоя студентських обмінів. У цьому контексті слід відмітити і роботи, 
ѐкі присвѐчені особистісному становлення студента та його професійному 
розвиткові під час навчаннѐ у ЗВО (Кармадонов, 2007; Бабак, 2015), а також 
особливості застосуваннѐ різних педагогічних технологій длѐ зміцненнѐ його 
особистісного, професійного, фізичного та зберігаячого здоров’ѐ 
потенціалу (Комарова, 2015).  

Проведений аналіз наукових джерел надав можливість 
переконатисѐ, що існуять об’юктивні обставини, опануваннѐ ѐкими 
вимагаю від студента ѐк певних зусиль, так і певної зовнішньої підтримки, 
ѐка маю декілька напрѐмів: з боку родини студента, з боку громади й 
суспільства та з боку самого закладу вищої освіти з її втіленнѐм у 
викладацько-студентській взаюмодії. Дослідженнѐ доводѐть, що особливої 
підтримки студенти потребуять у перший рік навчаннѐ в закладі вищої 
освіти, що співпадаю з опануваннѐм ними нової стадії вікового розвитку – 
дорослості. Дослідники стверджуять, що в перший рік навчаннѐ у ЗВО 
студенти маять пройти три типа адаптації: формальну щодо нового 
середовища життюдіѐльності; суспільну, що стосуютьсѐ процесів інтеграції у 
студентське життѐ та дидактичну щодо опануваннѐ способами навчаннѐ у 
вищій школі (Maslow, 1967). У період навчаннѐ в закладі вищої діѐльності 
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освіти студентам слід опанувати нові методи навчальної діѐльності, 
сформувати нові навички організації розумової діѐльності, самоосвіти, 
самовихованнѐ й самоорганізації; співставленнѐ навчальної діѐльності із 
професійним самовизначеннѐм, а також новими підходами щодо 
оціняваннѐ і контроля результатів навчаннѐ та процесом регуляваннѐ 
режиму в системі координат: навчаннѐ-дозвіллѐ-побут (Рогачова, 2016). 
Щодо останньої позиції, то, на нашу думку, до названої системи координат 
слід добавити позиція «працѐ» та «зв’ѐзок із родиноя», оскільки сучасні 
студенти поюднуять праця і навчаннѐ, а проживаннѐ поза родиноя 
актуалізую важливість підтримки з нея зв’ѐзку.  

Водночас низка досліджень указую на засоби, ѐкі слугуять інтеграції 
молодої лядини в нове освітню середовище закладу вищої освіти. Так, 
дослідницѐ Ю. Мосейчук відмічаю, що посв’ѐта у студенти, що проводитьсѐ 
перед навчальним роком у спортивному комплексі Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича, закладаю підґрунтѐ щодо 
посиленнѐ у студентів виробленнѐ необхідних адаптаційних механізмів 
(Mосейчук Ю., 2015). Також науковці і практики вказуять, що навчальна та 
виховна складові освітнього процесу маять супроводжуватисѐ третьоя 
стороноя – психологічним супроводом студентів (Бабак, 2015; Плѐка, 2016). 
Зазначаютьсѐ, що допомога маю надаватисѐ всім учасникам освітнього 
процесу (студентам та їхнім батькам, викладам і адміністрації) за різними 
напрѐмами й опиратисѐ на потенціал студента та врахуваннѐ його вільного 
вибору (Бабак, 2015). Цей підхід підтримуютьсѐ й іншими науковцѐми і 
пропонуютьсѐ впроваджувати в закладах вищої освіти незалежно від напрѐму 
фахової підготовки (Плѐка, 2016). Більше того, пропонуютьсѐ організовувати 
супровід не лише студентів, а й їхніх батьків, зокрема прийомних, а також 
батьків студентів із обмеженими функціональними можливостѐми, оскільки 
студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуваннѐ та 
з обмеженими функціональними можливостѐми, потребуять під час опану-
ваннѐ вищоя освітоя особливої підтримки, до ѐкої маять бути підготовлені 
їхні батьки (Кузьмін, 2009). Організаційноя формоя такої підтримки 
пропонуютьсѐ створеннѐ психологічних служб, а також студентських 
соціальних служб. Останнѐ виконую подвійну функція ѐк першого місцѐ 
роботи студентів під час навчаннѐ в закладі вищої совіти і ѐк організаційно-
консультативної підтримки студента у процесі його навчаннѐ та на основі 
практики «рівний-рівному» та засобом залученнѐ фахівців (Романова, 2005). 

Інший виділений нами напрѐм підтримки студента під час його 
навчаннѐ в закладі вищої освіти стосуютьсѐ підтримки власне розвитку самого 
студента, його творчого потенціалу, що розглѐдаютьсѐ чинником суспільного 
прогресу та державного розвитку (Гнатиши, 2015). Тут підкресляютьсѐ 
значеннѐ міжнародного співробітництва, програм студентських обмінів, 
освітньої проектної діѐльності, наукових заходів міжнародного рівнѐ тощо. 
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Водночас, визнаячи потребу студента щодо підтримки у процесі 
опануваннѐ вищоя освітоя, слід відмітити, що задачея цього періоду 
життѐ молодої лядини ю опануваннѐ соціального простору та здобуттѐ 
самостійності. Пролонгаціѐ системи патерналістичної підтримки може 
формувати тенденції споживацтва та утриманства, вимагацької або 
залежної поведінки, а також схильності до лобіяваннѐ засобом залученнѐ 
третіх осіб, зменшуячи тим самим власну активність у напрѐмі здобуттѐ 
навичок самостійного життѐ та процеси дорослішаннѐ (Кліманська, 2007). 

На посиленнѐ вище сказаного виступаю наступний напрѐм 
студентського життѐ – це студентське самоврѐдуваннѐ ѐк активна позиціѐ 
студента в напрѐмі власного громадѐнського становленнѐ. Студентське 
самоврѐдуваннѐ, зародившись у протиставленні зовнішній академічній 
системі освіти, покликано виражати й посилявати думку молоді щодо 
власного волевиѐвленнѐ, зокрема в контексті процесу та умов здобуттѐ 
академічної освіти. Наразі в Україні кожний заклад вищої освіти маю 
власний орган студентського самоврѐдуваннѐ, члени ѐкого долучаятьсѐ до 
різних форм діѐльності (навчально-освітньої та наукової, побутової та 
дозвіллювої, спортивної тощо), у тому числі і прийнѐтті управлінських 
рішень керівництвом закладу вищої освіти [21]. 

Залученнѐ студентства до прийнѐттѐ управлінських рішень у 
системах, ѐкі різнѐть силоя влади від авторитарної до демократичної, 
студенти отримуять різний досвід управліннѐ. По суті студентське 
самоуправліннѐ виступаю і ѐк форма апелѐції, і ѐк посиленнѐ політики 
управлінських рішень закладу вищої освіти, діѐльність ѐких спрѐмовуютьсѐ 
державноя політикоя. Сучасні дослідженнѐ у сфері освіти досить багато 
уваги приділѐять вивчення різних аспектів її реформуваннѐ щодо 
децентралізації, демократизації, формуваннѐ інформаційного суспільства 
та створеннѐ юдиного інформаційно-освітнього простору в умовах 
посиленнѐ процесів глобалізації (Ярошенко, 2007). Водночас дослідники 
виділѐять певні індивідуальні й системні ризики процесів реформуваннѐ 
освіти в Україні, та загалом у світі, ѐк-то:  

 ризик результату – прагненнѐ швидкого відреагуваннѐ на вимоги часу 
посиляю віргідність рішень, ѐкі в перспективі будуть некорисними – 
(Ліствіна, 2012); 

 ризик комодифікації освіти – перетвореннѐ освіти на товар із втратоя 
культурної цінності та ресурсу наступності в суспільному розвиткові 
(Вовк, Гальонкіна, 2016; Кармалонов, 2007); 

 ризик посиленнѐ споживацтва внаслідок домінуваннѐ моделі 
транслѐції готового знаннѐ в медійно-інформаційному просторі 
(Петренко, 2016); 
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 ризик стандартизованої системи щодо створеннѐ штампів і 
зниженнѐ індивідуальної цінності та права на помилку ѐк основи 
розвитку (Ярошенко, 2007). 

Науковці зазначаять, що реформа освіти передбачаю системний 
переглѐд її концептуальних положень та розробку нової світоглѐдної 
парадигми освіти, що маю дозволити перейти від процесів освоюннѐ 
освітнього стандарту до нової соціокультурної організації процесу освіти 
(Петренко, 2016). Сучасна освітнѐ парадигма оріюнтую розвиток вищої освіти 
на її реалізація у відкритому освітньому просторі на основі суб’юктно-
суб’юктних взаюмин у набутті досвіду пізнаннѐ, де результатом ю розвиток 
особистості кожного з учасників освітнього процесу, а знаннѐ виступаять 
засобом пізнавальної діѐльності (Равчина, 2005; Дегтѐрьова, 2013). Наразі 
науковці відмічаять, що сучасна освіта вимагаю налаштуваннѐ на взаюмодія, 
співучасть та партнерство, що можливе за умов розбудови особистісно-
оріюнтованої освітньої системи. Сучасні дослідники освітнього простору 
відмічаять, що середовище закладу вищої освіти може виступати 
соціалізуячим та громадѐнсько-виховним за умов посиленнѐ суб’юктивної 
позиції студента засобом ствердженнѐ діалогічної взаюмодії та організації 
навчального простору длѐ розгортаннѐ мисленнювої діѐльності студента й 
можливостей длѐ його самостійного вибору, створеннѐ системи зворотного 
зв’ѐзку. Можна згодитисѐ із Т. Равчиноя, що головні принципи і напрѐми 
організації взаюмодії студентів із освітнім середовищем у вищій школі 
передбачаять: 1) забезпеченнѐ зовнішніх умов, сприѐтливих длѐ розвитку 
суб’юктно-суб’юктної взаюмодії викладачів і студентів; 2) створеннѐ соціально-
психологічної, ділової атмосфери; 3) спільне визначеннѐ студентами правил, 
норм навчально-пізнавальної діѐльності, поведінки, що регуляять 
навчальний процес та їхня міжособистісну взаюмодія; 4) організація 
різноманітних видів навчально-пізнавальної діѐльності ѐк набуттѐ досвіду 
(Равчина, 2013). Суб’юктна позиціѐ студента набуваютьсѐ за певних умов 
організації взаюмодії в освітньому середовищі закладу вищої освіти, де 
стверджуютьсѐ значущість наукової інформації та формуютьсѐ інтерес до її 
пізнаннѐ, створяятьсѐ можливості організації мисленнювої діѐльності 
студента на основі власного вибору та набутті власних когнітивних стратегій 
пізнаннѐ. Всѐ означена діѐльність розгортаютьсѐ на основі взаюмодії й 
дотриманнѐ міри втручаннѐ у процес навчально-пізнавальної діѐльності 
студента (Равчина, Тяріна, 2016). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Проведений аналіз указую, що освітній процес перебуваю в ситуації 
різноспрѐмованих впливів, де позиціѐ студента неврівноважена відповідно 
до адміністративно-навчальної системи з її традиційноя системоя 
репродуктивної транслѐції знань та домінувальноя позиціюя викладача. 
Натомість сучасні умови зміняять ситуація, де молоде поколіннѐ маю 
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більше доступу до знань, вимагаячи зміни концепту навчаннѐ в напрѐмі 
посиленнѐ взаюмодії в системі «викладач-студент», а також переглѐду 
системи підтримки студента в розбудові його побутово-соціального 
контексту життюдіѐльності в умовах закладу вищої освіти. Трактуваннѐ 
студента з позиції його дефіцитарності (побутової, навчальної, соціальної 
тощо), що потребую додаткових програм підтримки, маю змінитисѐ на 
систему пропозицій, де вибір здійсняю студент на основі створеннѐ в 
закладі вищої освіти атмосфери спільної взаюмодії всіх учасників освітнього 
процесу задлѐ вирішеннѐ спільних освітніх завдань.  

Проведений аналіз позиції студента, ѐк учасника освітнього процесу, 
надаю можливість окреслити напрѐми формуваннѐ його самостійної позиції, 
що стосуятьсѐ: 1) вікових показників формуваннѐ почуттѐ дорослості, що маю 
підтримуватисѐ через пошануваннѐ та врахуваннѐ думки студента; 
2) актуальної ситуації професійного становленнѐ, чому маю слугувати 
створеннѐ атмосфери вільного вибору й мисленнювої діѐльності; 3) 
формуваннѐ активної громадѐнської позиції засобом прозорості та 
інформаційного доступу до процесів управліннѐ закладом вищої освіти; 
4) пошуку шлѐхів укріпленнѐ життювого потенціалу студента без пониженнѐ 
його здатності до самостійності. Останній напрѐм потребую більш детального 
вивченнѐ і може послугувати предметом подальших досліджень.  
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РЕЗЯМЕ 
Мировская Мариола. Студент как участник и субъект образовательного 

процесса: смена парадигмы в украинском образовании. 
В статье на основе теоретического анализа утверждаетсѐ важность 

пересмотра ролевых позиций участников образовательного процесса, в частности на 
уровне учреждениѐ высшего образованиѐ: студентов, преподавателей и 
администрации. Установлено, что научные достижениѐ относительно студента, как 
участника образовательного процесса, в основном касаятсѐ трех позиций, а именно: 
адаптации студента к условиѐм обучениѐ в учреждении высшего образованиѐ, системы 
поддержки студента в заведении высшего образованиѐ и развитиѐ студенческого 
самоуправлениѐ в учреждении высшего образованиѐ. Утверждаетсѐ, что 
формирование позиции студента как субъекта управлениѐ учреждением высшего 
образованиѐ, возможно при условии усилениѐ акцента на взаимодействии в системе 
«преподаватель-студент-администрациѐ» и пересмотра форм работы со студентом 
на основе утверждениѐ позиции его самодостаточности и утверждениѐ своего 
статуса с правом волеизъѐвлениѐ и самоопределениѐ. 

Ключевые слова: участники образовательного процесса, студент, 
преподаватель, администрациѐ, управление качеством. 

SUMMARY 
Mirowska Mariola. Student as a participant and subject of the educational process: a 

change in the paradigm. 
The aim of the article is to determine in Ukrainian scientific sources the directions of 

changing the position of a student of a higher education institution in the context of modern 
challenges and changes in the educational paradigm. Tasks of the study: 1) to carry out search-
analytical work in Ukrainian scientific sources on the subject of studying the position of a student 
in a higher education institution in the context of interdisciplinary knowledge; 2) to highlight the 
factors that strengthen the position of the student as a participant in the educational process and 
the subject of management of the institution of higher education. Research methods. In order to 
conduct research, we relied on the methodology of an interdisciplinary approach. We have 
chosen the methods of theoretical analysis of Ukrainian literary sources on selected topics in the 
field of psychology, pedagogy, sociology, law, public administration, etc. 

The article, based on theoretical analysis, confirms the importance of revising the role 
positions of participants in the educational process (students, teachers and administration), 
in particular at the higher education institution level. Consideration of the institution of 
higher education as an analogue of production, where the educational preparation of the 
student acts as a product of the educational process and the role of the teacher is interpreted 
as a bearer and provider of educational knowledge, is considered as the achievement of past 
historical times in the development of higher education. The transition in higher education 
institutions to quality management determines creation of a new system of approaches to 
assessing participants in the educational process. It should be carried out not from the 
position of users and performers, but from the point of view of the participants in the 
educational process as subjects of management of a higher education institution. 
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The processes of humanization of education and orientation towards individual 
development in the conditions of globalization and formation of an information society place 
emphasis on establishing partnerships between its participants (teachers, students and 
administration) as a condition and means for achieving a coherent result. It has been found out 
that scientific achievements of the student as a participant of the educational process mainly 
concern three positions, namely: adaptation of the student to the conditions of study at the 
institution of higher education, the system of support of a student in a higher education 
institution and development of student self-government in a higher education institution. It is 
stated that formation of a student’s position as a subject of management of the institution of 
higher education will take place under the conditions of strengthening the emphasis on 
interaction in the “teacher-student-administration” system and the revision of the forms of work 
with the student on the basis of confirmation of the position of his/her self-sufficiency and 
acquiring the status of legal subject with the right of expression of will and self-determination. 

Key words: participants in the educational process, student, teacher, administration, 
quality management. 
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РЕАЛІЗАЦІа ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННа ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ 

САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН) 

 
У статті на основі методу аналізу, синтезу та узагальненнѐ розкрито сутність 

понѐттѐ «пізнавально-творча самостійність майбутніх учителів іноземної мови» й 
визначено особливості формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх 
учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. Розроблено 
технологія формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів 
іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін, ѐка містить такі етапи: 
професійно-мотиваційний, змістово-діѐльнісний, особистісно-рефлексійний. Визначено 
педагогічні умови, ѐкі сприѐять ефективній реалізації розробленої технології. Розкрито 
загальні питаннѐ підготовки та проведеннѐ педагогічного експерименту. На основі 
методів психолого-педагогічної діагностики, обсерваційних методів, узагальненнѐ та 
прогнозуваннѐ, проведено моніторинг сформованості пізнавально-творчої 
самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних 
дисциплін та висвітлено його результати, здійснено кількісний і ѐкісний аналіз 
результатів дослідженнѐ з використаннѐм методів математичної статистики. 
Практичне значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю у використанні його результатів длѐ 
оновленнѐ змісту лекційних і практичних занѐть із педагогічних дисциплін. 
Перспективними напрѐмами подальших розвідок ю виѐвленнѐ впливу розробленої 
педагогічної технології на рівень сформованості пізнавально-творчої самостійності 
майбутніх учителів української мови та літератури. 

Ключові слова: технологіѐ, майбутні вчителі, заклади вищої освіти, іноземна 
мова, пізнавально-творча самостійність, педагогічні дисципліни. 
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