
424

ність, рівень розвитку комунікативних та організаційних здібнос-
тей, виявлення акцентуацій у педагогічній діяльності.

Якщо педагог вищої школи успішно реалізує всі функції своєї
професійної діяльності, має задоволеність від результатів праці,
ефективно організовує навчальний процес, позитивно характери-
зується студентами, які оцінюють і поважають його як викладача,
наставника та науковця, тоді його індивідуальний стиль профе-
сійної діяльності може вважатися оптимальним. Можна ствер-
джувати, що педагогічна творчість і майстерність викладача ви-
щої школи не стільки результат реалізації засвоєння ним новітніх
освітніх технологій, скільки вияв його моральної та інтелектуа-
льної культури, його бажання та спроможності бачити в особі
студента свого помічника, колегу, а не підлеглого, тобто суб’єкта
навчальної діяльності.

Чубур Н. В., канд. пед. наук, доц.,
кафедра політології і соціології

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-
ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ МЕТОДИЦІ

ВИКЛАДАННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

Традиційна система навчання не завжди дає можливість сту-
денту виявляти особистісну основу. Особистісно-орієнтована си-
стема ґрунтується на врахуванні суб’єктивного досвіду кожного
студента. Таким чином, психологічний аспект особистісно-орієн-
тованого навчання є важливою складовою системи.

Особистісно-орієнтоване навчання як самостійний педагогіч-
ний напрямок сформувалося порівняно недавно. Його виникнен-
ня було зумовлене процесом розвитку психолого-педагогічної
науки та практики зарубіжних і вітчизняних дослідників. Біль-
шість відомих теорій навчання містять елемент процесу розвит-
ку. Різницю становить методологічне розуміння процесу і пріо-
ритети особистісних характеристик. Особистісно-орієнтоване
навчання передбачає специфічні форми організації навчального
процесу. Однак форми організації не визначають його суті. Важ-
ливим є методичний аспект особистісно-орієнтованого навчання.

Розглядаючи технологію особистісно-орієнтованого навчання,
слід звернути увагу на основні моменти навчального процесу:
а) проектування педагогом цілей навчання; б) вибір компонентів
змісту навчання; в) визначення методів і засобів. Від викладача
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вимагається вибір методів навчання, глибоке розуміння їх систе-
много взаємозв’язку й зумовленості цілями, змістом навчання і
духовними потребами студента.

Робота студентів на семінарах з політології є одним із засобів
самовираження особистості. Можливості даного процесу залежать
насамперед від взаємодії на заняттях викладача і студента —
суб’єкта навчання. Необхідно детально розглянути модель відносин
педагога і студента у процесі особистісно-орієнтованого навчання:

1. Викладач володіє навчальним педагогічним матеріалом, на
основі якого можливо варіювати вид і форму репрезентації навча-
льного завдання. Наприклад, при вивченні певного політичного фа-
кту чи події, педагог може запропонувати такі завдання: охаракте-
ризуйте основні тенденції процесу та висловіть власну думку щодо
нього; складіть схему (нової теми чи відповіді), що розкриває послі-
довність етапів політичної події (поясніть свою схему).

У студента з’являється можливість самостійно вирішити, яке
із запропонованих завдань (через схему, практичне моделювання,
відповідь) найбільш цікаве та значуще для нього.

2. Викладач створює умови для самореалізації, самовиражен-
ня студентів, пропонує останнім виконувати завдання як репро-
дуктивного, так і творчого характеру, що ґрунтується на досвіді
останнього. Наприклад, творчим завданням має бути відповідь на
такі запитання: дайте відповідь, яке місце у вашому житті займає
політологія; де і як ви застосовуєте знання з політології.

Студент може проявити суб’єктивний досвід на всіх етапах
семінарського заняття та в різних видах роботи.

3. Педагог намагається створити позитивне емоційне середо-
вище для роботи всіх слухачів за допомогою надання студентам
можливості вибирати: форму роботи (у групі, парами, індивідуаль-
но, усно, письмово); спосіб виконання завдання (схема, слово,
моделювання). Результатом, як правило, є відчуття комфорту і
задоволення у студента в процесі навчання.

4. Викладач заохочує спроби кожного студента до пошуку
свого засобу роботи. Наприклад, при складанні тестів на знання
фактичного матеріалу, це дозволяє останнім проявити власні
творчі здібності. Педагог при аналізі робіт виявляє типологію
помилок та рівень володіння темою.

5. Викладач використовує різні форми занять, що є важливи-
ми для кожного студента: науково — практична конференція;
«круглий стіл»; семінар «захист запитання» тощо.

6. Педагог складає індивідуальні карти особистісного розвитку
студента, веде спостереження за ним, порівнює досягнення студента
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з результатами і показниками в минулому. Це дозволяє кожному
студенту проявити інтерес до самопізнання, формувати впевненість
в успіху. Підсумком є позитивні результати у навчанні.

Специфіка політології як навчальної дисципліни полягає в то-
му, що це один з предметів, орієнтований на формування особис-
тісних якостей студента — суб’єкта навчання. Відбувається це
через вивчення студентами матеріального і духовного надбання
попередніх поколінь.

7. Викладач проводить аналіз використання студентом засобів
опрацювання навчального матеріалу. Студентам пропонується
звернути увагу не тільки на загальне враження від відповіді од-
ногрупника. Необхідно робити більш детальний аналіз опрацю-
вання навчального матеріалу за такими параметрами: глибина
опрацювання матеріалу (змістовність); оригінальність вибраного
засобу опрацювання навчального матеріалу; повнота відповіді;
логіка побудови відповіді; рівень використання політичної тер-
мінології; точність відповіді; свідомість відповіді, наявність ви-
сновку. Студент аналізує не тільки засоби опрацювання навчаль-
ного матеріалу одногрупників, а й власні.

Особистісно-орієнтований підхід змінив традиційне уяв-
лення про роль і місце викладача і студента, особистісні цінно-
сті, нові технології навчання тощо. Повноцінна реалізація ідей
особистісно-орієнтованого навчання у вузівській практиці ви-
магає розробки методології, змісту, методики, інструментарію
навчання. Як засвідчив теоретичний аналіз, методологічні ос-
нови особистісно-орієнтованого навчання на сучасному етапі
чітко аргументовані.
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ДИСПУТ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ
ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ

У навчальному процесі дискусії завжди приділялося й при-
діляється важливе місце. Дискусія за своєю природою є інтер-
активною взаємодією, а діалог передбачає висловлювання ідей
та активне реагування на них. Дискусійною вважається про-
блема, з приводу якої група студентів має протилежні погляди,
а також ті, які сприяють висуванню суперечливих пояснень
або рішень.


