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Постановка проблеми. Iдейною позицiєю С. Русової є: «Вчитель має не

лише вчити учнiв, але й виховувати їх характер. А найголовнiше – змiцнювати їх

волю i викликати свiдоме вiдношення до своїх обов’язкiв, почуття

вiдповiдальностi» [1, с. 239]. Система iнтенсивного вивчення правових

дисциплiн фахiвцями з економiки є такою системою навчання, яка залучає не

використовуванi у звичайному навчаннi психологiчнi резерви особистостi й

дiяльностi студентiв, що дає змогу швидко, ефективно, радiсно i просто чомусь

навчитися. Проблемою, що виникає в цьому контекстi, є проектування змiсту

навчання з метою його iнтенсифiкацiї.

Аналiз останнiх джерел i публiкацiй, у яких започатковано розв’язання

проблеми, показав, що дослiдження конкретних аспектiв проектування змiсту

навчання з метою його iнтенсифiкацiї, дослiджувалися широким колом авторiв,



зокрема в руслi проектного пiдходу. Iдеї проектного пiдходу виникли ще на

початку ХХ ст. i були пов’язанi з радикальними пiдходами до змiни освiтньої

парадигми. Фактично Д. Дьюї та його послiдовники (В. Кiлпатрiк, Е. Паркхерст,

С. Шацький) запропонували альтернативу класно-урочнiй системi (у шкiльнiй

освiтi) i дисциплiнарно-предметнiй системi (у вищiй професiйнiй освiтi). Разом iз

тим, аналiз вiтчизняних наукових праць показує, що вони здебiльшого

стосуються iнтенсивного, а не прискореного навчання, а також вивчення

переважно iноземної мови.

Мета статтi – аналiз принципiв побудови змiстових модулiв у системi

iнтенсивного вивчення правових дисциплiн фахiвцями з економiки, якi б

забезпечили готовнiсть фахiвця до майбутньої професiйної дiяльностi.

Органiзацiя дослiджень. Ми розглядали поняття модульної освiти у

«класичному» варiантi: модуль (вiд лат. modulus – мiра): 1) назва важливого

коефiцiєнта чи величини; 2) частина будови, що слугує одиницею вимiрювання;

3) унiфiкований функцiональний вузол у виглядi пакета деталей (модуль у

комп’ютерних системах, у космiчному кораблi); модуль у педагогiцi –

функцiональний, логiчно зумовлений вузол навчально-виховного процесу,

завершений блок дидактично адаптованої iнформацiї; навчальний модуль –

цiлiсна функцiональна одиниця, що оптимiзує психосоцiальний розвиток

майбутнього фахiвця з економiки. Психолого-дидактичними засобами реалiзацiї

навчального модуля є педагогiчно-адаптована система понять у виглядi системи

знань, духовних цiнностей [2-3].

На наше глибоке переконання, саме модульний пiдхiд до проектування

курсiв iнтенсивного вивчення правових дисциплiн фахiвцями з економiки є

основою для ущiльнення програмового матерiалу. Технологiя роботи зi змiстом

як компонентом дидактичної системи є синтезом технологiй побудови

змiстового модуля; наповнення змiстового модуля, тобто вiдбору складника його

iнформацiї; структурування iнформацiї всерединi змiстового модуля. Пiд час

реалiзацiї принципiв iнтенсивного навчання питання визначення обсягу,

наповнення, структури змiсту освiти набувають першочергового значення. До



питання органiзацiї змiсту освiти ми пiдходимо з модульних позицiй.

Перший iз принципiв – принцип цiльового призначення iнформацiйного

матерiалу – указує, що змiст банку iнформацiї будується виходячи з дидактичної

мети. Якщо вимагається досягнення пiзнавальних цiлей, банк iнформацiї

формується за гносеологiчною ознакою. Якщо вимагається досягнення цiлей

дiяльностi, застосовується операцiйний пiдхiд у побудовi банку iнформацiї, у

результатi чого створюються змiстовi модулi операцiйного типу.

Принцип поєднання комплексних, iнтегрованих i окремих дидактичних

цiлей реалiзується для визначення структури змiстових модулiв. Комплексна

дидактична мета є вершиною пiрамiди цiлей i реалiзується всiєю сукупнiстю

змiстових модулiв. Вона поєднує iнтегрувальнi дидактичнi цiлi, реалiзацiю

кожної з яких забезпечує конкретний модуль. Модулi, якi вiдповiдають

iнтегрувальнiй дидактичнiй метi, складають комплексну мету, об’єднуються

модульною програмою. Кожна iнтегрувальна дидактична мета складається з

окремих цiлей, яким у модулi вiдповiдає один елемент навчання.

Принцип повноти навчального матерiалу в модулi конкретизує модульний

пiдхiд i розкривається такими правилами: 1) викладаються основнi моменти

навчального матерiалу, його сутнiсть; 2) даються пояснення до цього матерiалу;

3) указуються можливостi додаткового поглиблення матерiалу або його

розширеного вивчення шляхом використання комп’ютера, iнших методiв

навчання чи рекомендуються конкретнi лiтературнi джерела; 4) даються

практичнi завдання i пояснення до їх вирiшення; 5) ставляться теоретичнi

завдання та вiдповiдi на них.

Вiдповiдно до принципу реалiзацiї зворотного зв’язку процес засвоєння

знань повинен бути керованим i контрольованим. Для реалiзацiї зворотного

зв’язку для побудови модуля слiд дотримуватися таких правил: 1) повинна

створюватися можливiсть зворотного зв’язку в наступностi, тобто потрiбно

забезпечити модуль засобами прямого контролю, який показуватиме рiвень

пiдготовленостi студента до його засвоєння; 2) слiд застосовувати поточний,

промiжний i узагальнювальний контроль: перший – у кiнцi кожного елементу, а



останнiй – у кiнцi модуля; 3) поточний i промiжний контроль може

здiйснюватися у виглядi самоконтролю; 4) обидва вони мають сприяти

своєчасному виявленню прогалин у засвоєннi знань, а у випадку неуспiшностi,

чiтко показувати, якi частини навчального матерiалу слiд повторити або глибше

засвоїти; 5) узагальнювальний (вихiдний) контроль має показувати рiвень

засвоєння модуля; у випадку виявлення недостатностi засвоєння студенту

пропонують повторити матерiал (у виглядi конкретних навчальних елементiв), за

яким отримано незадовiльнi вiдповiдi.

Висновком iз даного дослiдження може бути застереження, що

проектування змiсту iнтенсивного вивчення правових дисциплiн фахiвцями з

економiки є ефективним, якщо, по-перше, створенi проекти не вимагають

додаткових ресурсiв; по-друге, їх можна застосувати iншим викладачам

правових дисциплiн, незважаючи на досвiд i педагогiчну майстернiсть; по-третє,

є потенцiйнi можливостi для зниження витрат на його використання без утрати

якостi роботи.

Лiтература

1. Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / С. Русова ; за ред. Є. І.

Коваленко ; упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. – К. : Либідь,

1997. Кн. 2. – 1997. – 320 с.

2. Стрельніков В. Ю. Принципи організації системи інтенсивного вивчення

правових дисциплін фахівцями з економіки / Л. Б. Жук, В. Ю. Стрельніков //

Україна – Цивілізація. Том 5. Утвердження українського цивілізаційного

простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи

розвитку / Карпатський університет імені Августина Волошина; Українська

богословська академія ; редкол. : Бедь В.В. (гол. ред.), Гайданка Є.І. (відп. секр.),

Урста С.В. та ін. – Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 2016. – 406 с. – C. 258-264.

3. Стрельніков В.Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі :

Модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації

викладачів МІПК ПУЕТ / В.Ю. Стрельніков, І.Г. Брітченко. – Полтава: ПУЕТ,

2013. – 309 с.


	\\10.0.0.128\d$\UPLoad\Жук.doc

