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На основі позитивного зворотного зв’язку дайте зрозуміти студентам те, що успішність на-
вчання, як і всі інші обставини їхнього життя, залежить, насамперед, від них самих. Тобто допо-
можіть їм усвідомити свою відповідальність перед самим собою, своїми товаришами-
одногрупниками, університетом і суспільством, сформувати в себе необхідний рівень
суб’єктивного контролю над значущими подіями та ситуаціями.
По-друге, формуйте віру студентів в успіх.
Допоможіть студентам усвідомити те, що успіх цілком можливий для кожного як у процесі

навчання, так і в подальшому житті й професійній діяльності.
По-третє, робіть прогрес у навчанні відчутним.
Іноді викладачі занадто часто акцентують увагу на тому, що студент зробив невірно, щиро

сподіваючись при цьому, що це змусить останнього працювати краще (негативні підкріплення).
Діяти треба дещо інакше.

Насамперед, наголошуйте на будь-яких досягненнях студентів, у тому числі й на минулих,
повідомляйте про них. Оптимальний шлях, що мотивує людей до прогресу, досягнень — це на-
гадування про успіх. Аналізуючи поточні й минулі успіхи студентів, викладач не тільки допомо-
же їм повірити у свої сили, але й підтримає їхні спроби домогтися нових успіхів у навчанні. Чим
більше досягнень ми знайдемо і відзначимо, тим більш позитивною буде морально-психологічна
атмосфера у навчальній групі.

Виберіть оптимальну, на ваш погляд, техніку підтримки, щоб допомогти студентам відчути
свою інтелектуальну спроможність, повірити у власні сили та сформуватися активною, оптиміс-
тичною особистістю. Число технік підтримки студентів для формування оптимістичних якостей
не можна обмежити наведеними вище. Творчість викладача, його власний оптимізм відіграють у
цьому вирішальну роль.

Чужикова В.Г., канд. пед. наук, доцент
кафедри педагогіки та психології

КОМПЕТЕНТІСТНА МОДЕЛЬ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ

В умовах посилення стандартизації знань, умінь і навичок у європейському освітньому прос-
торі надзвичайно важливим виявилося питання щодо створення трансформаційної моделі корек-
ції змісту навчання, яка має чітко ідентифікувати новий тип компетенції й тих, хто навчається.
Зрозуміло, що нові вміння випускників ВНЗ можуть набуватися лише в процесі поступового пе-
реходу до нових вимог, а не водночас. Вказані зміни, як з боку тих, хто навчає так і тих , хто на-
вчається стануть можливими лише за умов чіткого усвідомлення типів компетентності, які мож-
на застосовувати для особистого та професійного розвитку.

Відомі англійські дослідники Гордон Драйнен і Джанет Вос у своїй книзі «Революція в на-
вчанні» наводять авторську типологію компетенцій і обґрунтовують необхідність їх запрова-
дження при формуванні знань, умінь і навичок навчальної аудиторії. Отже, мовний тип компете-
нтності, на думку авторів відповідає за вміння чітко висловлюватись, грамотно писати,
переконувати, розмірковувати і, відповідно, застосовувати набуте у навчанні, а також при напи-
санні нарисів і ессе, брати інтерв’ю, проводити дебати, полеміку, диспути.

Логіко-математичний тип компетентності відповідає за вміння мислити (логічно, абстрак-
тно), здійснювати комп’ютерне моделювання, рахувати, точно висловлюватись та формулю-
вати умозаключення, застосовувати логічні мисленневі структури. Сформовані в ході реалі-
зації цього типу вміння можна використовувати при навчанні аналізу та інтерпретації,
міркуванню, розв’язування завдань, прогнозуванню, розвитку дедуктивного та індуктивного
мислення, а також застосовувати у дидактичному процесі з метою поширення практичного
досвіду.

Міжособистістний (соціальний)тип. Має свої специфічні риси і відповідає за співробітництво
та посередництво, маніпулювання, спілкування, вміння прогнозувати наміри та певну поведінку,
колективне навчання, тобто його сферою дії є взаємодія в межах соціального довкілля. Вказаний
тип компетентності набуває особливої значущості в процесі активного та інтерактивномго на-
вчання, формує стійкий інтерес щодо спільного навчання зокрема, в мікрогрупах, дозволяє кон-
тактувати та спілкуватися з іншими, виконувати функції модератора, генерувати ідеї, замінювати
навчання на ділову гру, вчитися допомагати співкурсникам та опікуватися іншими, створювати
контакти на особистому рівні.
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Візуально-просторовий тип. Передбачає формування образного мислення та за-
пам’ятовування інформації, відчуття цілісності, читання та розуміння графіків і діаграм, просто-
рового уявлення, вживання метафорики і, відповідно, робить реальним застосування в навчанні
ілюстрацій і презентацій, користування асоціативними схемами, проектування графічних моде-
лей, розроблення планів і завдань за допомогою діаграм, селектування та систематизування
окремих елементів буття.

Сучасні педагоги і методисти пропонують багато різних методів, за якими визначають тип на-
вчання і, відповідно, формування знань, умінь і навичок студента. Проте загалом навчальний
тип, або стиль, на нашу думку , може бути ідентифікованим на таких змістовно-значущих рівнях:

• Як студент сприймає інформацію?
• Як впорядковує та обробляє інформацію?
• Які умови потрібні для засвоєння та зберігання інформації?
• Як відбувається відтворення інформації?
• Як відбувається засвоєння інформації?
З наведеного випливає наступне: при формуванні професійних компетенцій надзвичайно важ-

ливим є їх ототожнення з тими, що існують у цей час у європейській моделі та ідентифікація на
перелічених вище змістовно-індикативних рівнях.

Шаркова І. М., к.ю.н.,
доцент кафедри теорії та історії держави і права

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Визнання нормативних дисциплін, передбачених навчальними планами, науками ставить на
порядок денний не лише необхідність перегляду змістовного наповнення лекційних і практичних
занять і відповідного корегування навчально-методичних матеріалів, а й ґрунтовного переосмис-
лення самої організації навчального процесу.

Насамперед, з’ясовуючи відповідну термінологію, бачимо, що поняття «наука» та «навчальна
дисципліна» далеко не тотожні й тому певним чином співвідносяться між собою.

Так, авторитетна юридична енциклопедія за редакцію Ю. С. Шемшученка повідомляє, що на-
ука — це сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація
об’єктивних знань про дійсність1.

Три основних аспекти розуміння науки виділяє філософія науки — розділ філософії, що ви-
вчає поняття, межі та методологію науки: як пізнавальну діяльність (1); як систему наукових
знань(2); як соціальний інститут (3).

Поняття наукової діяльності в Україні визначено нормативно. Чинний Закон України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року встановлює, що наукова діяль-
ність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань,
основними формами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження2. Наука як система
знань передбачає не лише їх накопичення, а й критичну переоцінку. Наука як соціальний інсти-
тут являє собою систему наукових організацій (академічних, освітніх, прикладних) і наукових
галузей.

У наведених визначеннях акцентовано насамперед новизну отриманих знань і творчий харак-
тер процесу їх отримання. Можемо зауважити, що оскільки сутність наукової діяльності це
отримання і використання нових знань, то вивчати науку — означає вивчати методи, прийоми,
способи отримання нових знань. Суб’єктами такої діяльності виступають окремі вчені, наукові
колективи або співтовариства, отже вивчати науку — означає вивчати цілеспрямовану діяльність
зазначених суб’єктів. Вивчати науку як систему знань означає отримувати інформацію про нау-
кові здобутки та способи їх переосмислення. Всі аспекти буття науки взаємопов’язані і тільки в
своїй єдності дозволяють досить повно і адекватно описати функціонування реальної науки як
цілого3.

Не можна вважати синонімами також і поняття «наукова дисципліна» та «навчальна дисцип-
ліна».
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2 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року
3 Философия науки /под ред. А.Г.Троегубова: учебное пособие для вузов. – Тула: ТулГУ, 2006. – 136с. – С. 14




