Наталія Булгакова
д.пед.н, професор, м. Київ

Принципи навчання у вищій школі 

Принципами навчання (дидактичними принципами) прийнято називати положення, що виражають залежність між цілями підготовки фахівців з вищою освітою і закономірностями, що направляють практику навчання у вищій школі. Фактично – це вихідні вимоги до процесу навчання, які необхідні для його ефективної організації. У принципах навчання укладено історичний та педагогічний досвід, суспільний сенс, вони висловлюють картину стану процесу навчання. Виступаючи як категорії дидактики, принципи навчання характеризують способи використання законів і закономірностей відповідно до намічених цілей. 
Отже принципи навчання визначають підготовку фахівців через дидактичну систему, в якій вони виступають як єдине ціле, відображаючи певну концепцію. Кожен вчений у галузі дидактики вищої школи вважає за потрібне викласти свою систему принципів навчання, намагаючись знайти відповіді на питання: для чого, як і чому вчити. Дослідження, проведені М. Г. Гару, показують, що можна виділити групи стратегічних принципів навчання у вищій школі, синтезуючи всі існуючі принципи, такі, як:
	орієнтованість вищої освіти на розвиток особистості майбутнього фахівця;

відповідність змісту вищої освіти сучасним і прогнозованим тенденціям розвитку науки (техніки) і виробництва (технологій);
оптимальне поєднання загальних, групових та індивідуальних форм організації навчального процесу у ВНЗ;
раціональне застосування сучасних методів і засобів навчання на різних етапах підготовки фахівців;
	відповідність результатів підготовки фахівців вимогам, які пред’являються конкретної сферою їх професійної діяльності, забезпечення їх конкурентоздатності. 
В цілому сукупність принципів можна представити як:
	загальні, що включають у себе принципи гуманізації, науковості, розвитку, системності навчання;
	принципи, що відносяться до цілей і змісту навчання, (відповідності цілей і змісту навчання державним освітнім стандартам; генералізації; історизму; цілісності і комплектності);
	принципи, що охоплюють дидактичний процес і адекватну йому педагогічну систему з її елементами.

Всі ці принципи взаємозв’язані і взаємозалежні, доповнюють один одного.
У педагогічній інтерпретації правило – це заснований на загальних принципах опис педагогічної діяльності в певних умовах для досягнення визначеної мети. Найчастіше під правилами навчання розуміють ті керівні положення, які розкривають окремі сторони застосування того чи іншого принципу навчання. 
Правила навчання посідають нижчу сходинку в ієрархії педагогічної теорії: закони (закономірності) – принципи – правила. Вони є ніби перехідною ланкою від теорії до практики. На основі правил навчання не можна прогнозувати розвиток дидактичних явищ – це доводить їх практичну спрямованість. У правилах зазвичай передбачається типовий спосіб дії викладачів у типових ситуаціях навчання. Правила “випливають” з принципів навчання. 
Практичний досвід навчання найбільше закріплюється саме в правилах (писаних чи неписаних). З одного боку, це грає позитивну роль, тому що зберігається спадковість, затверджуються кращі традиції навчання, з іншого – негативну, тому що закріплюються не тільки гарні, але й погані правила, змінити які буває дуже важко. Скільки ж усього правил? На це питання найкраще відповісти словами К.Д. Ушинського: «...правила не мають ніяких кордонів: всі їх можна вмістити на одному друкованому аркуші, і з них можна скласти кілька томів. Це одне вже показує, що головна справа зовсім не у вивченні правил, а у вивченні тих наукових основ, з яких ці правила витікають ».


