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Організація та проведення спецкурсів є актуаль- 
ними як для пі дготовки спеціалістів та 

магістрів, так і для навча* ня викладацького складу.
Спецкурс як форма ооганізації навчання у вищій 

школі сприяє форму
ванню у студентів само
стійності, вміння аналі
зувати, дискутувати, 
розвиває мислення і 
творчі зд ібності. їх 
ефективність залежить 
від рівня компетент
ності викладачів, рівня 
підготовки студінтів, їх 
інтересів, потреб і мо
тивів навчання, атакож 
від того, наскільки зміст спецкурсу відповідає потре
бам практики і досягнень сучасної науки.

Підготовка магістрів у системі вищої освіти як 
фахівців вищого кваліфік аційного рівня спрямована, 
насамперед, на відбір седед студентства найобдаро- 
ваніших молодих людей, які в майбутньому попов
нять склад науковців у рі ін и х  галузях науки та викла
дацький склад вищих на вчальних закладів, спеціалі
зованих середніх навчальних закладів із поглибленим 
вивченням окремих предметів. Саме з такою метою у 
вищій школі і вводиться система спецкурсів.

Поняття, мета і завдання спецкурсу у вищій 
школі.

Важливою формою навчання у вищому навчаль
ному закладі, до якої залучаються студенти старших

курсів, є спецкурс.
Спецкурс — це навчальний крус, який вивчається 

студентами на старших курсах з метою оволодіння 
вузькоспеціалізованими, новітнями знаннями з пев

ної науки, формування 
актуальних для певної 
спеціалізації умінь і на
вичок [20; с. 146].

Його керівник пови
нен бути висококвалі
фікованим фіхівцем у 
певній галузі, мати до
статню кількість науко
вих праць з проблем 
спецкурсу, який він 
читає.

Мета спецкурсу: сформувати у бакалврів, спеці
алістів, магістрів стійкі зання з певної навчальної дис
ципліни, що сприяє підвищенню рівня професіоналі
зму і компетентності майбутнього фахівця.

Спецкурси можуть бути використані як для підго
товки спеціалістів та магістрів, так і для навчання вик
ладацького складу, працівників вищих закладів осві
ти, які займаються питаннями, що пов'язані з тією чи 
іншою навчальною дисципліною або науковою побле- 
мою.

Завдання спецкурсу — отримання, закріплення і 
поглиблення знань, умінь і навичок бакалаврів, спец
іалістів, магістрів з проблем, які вивчалися ними ран
іше.

Кожен студенту процесі вивченя спецкурсу пови
нен прослухати курс лекцій, вивчити запропоновану

У вищій школі чинне місце у навчально-виховно
му процесі приділяється варіативній складовій, яка 
реалізується у спецкурсах. В свою чергу, спецкурс є 
формою організації навчання у вищому навчально
му закладі з метою оволодіння вузькоспеціалізова
ними, новітніми знаннями з певної науки, формуван
ня актуальних для певної спеціалізації умінь і нави
чок. Програма спецкурсу спрямована на поглибле
не вивчення пріорітетних проблем і питань навчаль
ної дисципліни.
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літературу, виконати завдання практичних занять.

Організація спецкурсів розпочинається з розроб
ки планів, які розраховані на поглиблення знань сту
дентів. При організації спецкурсу використовуються 
лекції як основна форма проведення навчальних за
нять у вищій школі, спецсемінари, які допомагають 
оволодіти засобами професійної діяльності в обраній 
для спеціалізації галузі науки або практики, і семіна
ри для закріплення лекційного матеріалу та само
стійного опрацювання проблеми, що вивчається. Для 
контролю за засвоєнням матеріалу проводиться залік. 
Система спеціальних курсів на сьогодня покликана 
перетворити університетську науку в підсистему нау
кового комплексу України.

Під час викладення матеріалу спецкусу висвітлю
ються новітні досягнення і актуальні завдання певної 
науки. Детально і глибоко розкриваються ті розділи і 
питання, які мають найбільший науковий інтерес і є 
актуальними або слабо висвітлені у науковій літера
турі, а також ті, які особливо складні для студентів. 
Спецкурс висвітлює не лише минуле, а й перспективи 
розвитку науки, вказує і характеризує її нерозв'язані 
проблеми. Важливим є зв'язок спецкусу із загальним 
курсом, а також із суміжними дисциплінами [20; с. 
146].

Для організації спецкурсів залучають найкращих 
фахівців і науковців, що займаються даними пробле
мами. На спецкурсі викладач повинен враховувати 
попередню теоретичну і практичн підготовку сту
дентів. У такий спосіб можна скоротити час на вив
чення вже відомих легких питань і приділити увагу 
більш складним. Науковий рівень спецкурсу повинен 
бути вщим, ніж загальна і професійна підготовка ауди
торії. Високий рівень лекцій зі спецкурсу досягаєть
ся не лише її теоретичними і методологічними ас
пектами, а й уважним підбором фактичного матеріа
лу, а також відповідною структурою, чітким визначен
ням місця спецкурсу серед інших дисциплін, в тому 
числі інших спецкурсів, стилем лекцій тощо.

В умовах впровадження ступеневої системи підго
товки кадрів розроблені певні стандарти для підго
товки магістрів і спеціалістів. Серед цих стандартів 
визначну роль відіграють форми навчання, які повинні 
активізувати навчально-пізнавальну діяльність сту
дентів: лекції, семінари і спецсемінари, що входять 
до складу будь-якого спецкурсу.

Спецкурс як форма організації навчання у вищому 
навчальному закладі сприяє формуванню у студентів 
самостійності, вміння аналізувати, дискотувати, роз
виває мислення творчі здібності. Його ефективність 
залежить від рівня компетентності викладачів, рівня 
підготовки студентів, їх інтересів, потреб і мотивів 
навчання, а також від того, наскільки його зміст відпо
відає потребам практики і досігненням сучасної на
уки.

Лекція — основна форма проведення навчальних

занять зі спецкурсу
Лекція — це оснокна форма проведення навчаль

них занять у вищому навчальному закладі, яка при
значена для засвоєння теоретичного матеріалу. [11; 
с. 57]. Вона охоплюб основний теоретичний матері
ал окремої чи декількох тем навчальної дисципліни. 
Тематика курсу лекцій визначається робочою на
вчальною програмою. В системі підготовки спе
ціалістів, а особливо магістрів, лекція є однією з ос
новних форм роботи зі слухачами.

Лекція повинна р< »зкривати конкретну тему, мати 
методологічну осноЕ у наукової проблеми, знайоми
ти з головними напрямами розвитку поглядів надану 
тему. Кжна лекція повинна забезпечувати формуван
ня і розвиток світогляду та мислення.

Такі методисти, як 4. Д.Гончарта Д.С.Рященко, виз
начають наступні функції лекції: інформативна, світог
лядна, логічно-методична, ідейно-виховна та мето
дична [7; с. 5].

Інформативна фучкція полягає у тому, що лектор, 
користуючись працями інших дослідників, архівними 
та статистичними матеріалами і власними наукови
ми здобутками, обробляє, узагальнює і передає сту
дентам інформацію, враховуючи рівень їх спеціаль
ної підготовки.

Головною метою світоглядної функції є перетво
рення знань, які пере даються слухачам, в їхні особсті 
переконання. Власне1 ця функція не завжди може бути 
досянута, але завдяк 1 такому підходу в студента може 
формуватися власна думка щодо викладеної пробле
ми, що сприяє розвитку світосприйняття слухачів.

Формування і розвиток мислення студентів відбу
вається за допомогою логіко-методичної функції.

Ідейно-виховна функція виражається у тому, що на 
сучасному етапі сус іільного і деражвного розвитку 
викладач повинен не лише сформувати у студентів 
знання, використогуючи весь комплекс засобів, 
прийомів і методів, а розвивати і вдосконалювати в 
них вміння вірно розуміти суспільно-політичні про
цеси, явища у нашій і  а інших державах. Завдання лек
тора полягає у тому щоб глибоко і всебічно проду
мати і осмислити виховний потенціал лекції та її 
інформативне наванп аження.

Методична функі-іія. Через логіку науки, а також 
шляхом методични> вказівок лектор зобов'язаний 
скерувати увагу студ інтів на роботу з рекомендован- 
ною літературою, осмислення змісту її розділів та 
інше.

Класифікацію лецій розробив С.І.Архангельський 
В її основі лежить призначееня та роль лекції у про
цесі навчання. Він виділяє такі види лекції, що можуть 
бути використаня прг викладенні спецкурсу: навчаль
на, установча, оглядова [3; с. 17].

За допомогою навчальної лекції лектор система
тично, не порушуючи цілісності системи і логічну 
структуру тами, розд лу, викладає вузлові питання на-
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уки. Лекції, коли лектор добросовісно переказує 
підручник, посібник або і ,итує з різних книг за прин
ципом де яка тема викадена краще, є неприйнятни
ми і неприпустимими. В даному випадку, інформа
тивна функція повинна в 1 кликати активну розумову 
діяльність. Велике значення має також поблемна лек
ція, зміст якої стосується даної дисципліни але не 
охоплений навчальною програмою.

Установчі лекції читаються з метою допомогти 
слухачам організувати р )боту над вивченням спец
курсу, його розділу чи окремої теми. В ході такої лекції 
лектор аналізує основні іитання, які відносяться до 
даної теми, розповідає іро основну літературу, де 
можна глибше ознаймиїись з питаннями, що розг
лядаються на лекції, надає методичні рекомендації 
для самостійного вивчення першоджерел, написан
ня рефератів та практичних робіт. Від якості установ
чої лекції залежить успіх і икладання спецкурсу.

Оглядові лекції читаю гься стисло на заключному 
етапі вивчення теми, роз,і іілу, курсу з метою система
тизувати і узагальнити пеі :ні питання, створити цілісну 
картину всього, що вивч; лось раніше.

Іншу класифікацію лекцій розробив Е. М.Серлін , 
який за основу бере хар іктер підходу до матеріалу, 
що викладається:

Творча лекція, яка разкриває політику, методоло
гію, закономірності, ідео югію, закони;

Лекція-інструктаж, на ікій переважають методичні 
рекомендації, якими слід керуватись в практичні діяль
ності. Вони бувають установчі і вступні;

Лекція-повідомлення (інформаційна);
Лекція-дискусія, яка направляє слухачів на творчі 

пошуки, виробляє вміннч самостійно осмислювати 
події, явища;

Лекція-експеримент, на якій зміст теоретичного 
матеріалу супроводжуєм юя демонстрацією дослідів, 
проведення експеримен гів [18; с. 43].

Кожна лекція має свою структуру: вступ, головну і 
заключну частину. Вступ має бути коротким і чітки. 
Лектор повинен зосере,і ,ити основну увагу слухачів 
на предметі лекції, її основній ідеї, меті, розставити 
акценти.

В кожному розділі лек ;ії виділяються головна дум
ка і розкриваються положення і поняття, які підкріплю
ються відповідними фактами і прикладами. Або на
впаки — окремі факти і щ іиклади аналізуються, потім 
узагальнюються і розробпяються висновки. Важлива 
вимога до матеріалу лекції — його зв'язок з життям.

У головній частині лекції слід надати перевагу та
ким її особливостям: то шість визначення і форму
лювання; виділення голо іної думки; резюме окремих 
розділів; чітке забезпечення переходів від питання до 
питання.

Заключна частина має бути короткою. Вона зво
диться до підведення під ;умків по темі лекції чи звер
нення до слухачів. 3 . І.Слі ;пкань вважає, що необхідну

літературу доцільніше пропонувати до кожної лекції 
окремо [19; с. 36].

Лекція потребує ретельної підготовки. Успішність 
лекції залежить від того як лектор поставиться до її 
підготовки. Вчений С.І.Архангельський вважає, що 
починаючи підготовку лекції, слід вирішувати такі зав
дання:

— виділити головне, щоб підкреслити суть лекції;
— підібрати матеріал, який забезпечить виконан

ня поставленого завдання;
— проаналізувати і узагальнити підібраний мате

ріал [3; с. 81].
У процесі підготовки лекції необхідно чітко сфор

мулювати тему і зрозуміти ідею, мету, скласти попе
редній план, ознайомитись, підібрати і вивчити літе
ратуру, за потреби — архівні та статистичні матеріа
ли.

С. М.Василевський зазначає, що перед тим, як 
готувати лекцію, потрібно скласти її попередній план. 
Спочатку він може бути не зовсім чітким, але в про
цесі вивчення літератури він уточнюється і конкрети
зується. При складанні плану спочатку виділяють го
ловну ідею лекції, навколо якої будуватиметься вступ
на частина [5; с. 23]. Склавши попередній план, слід 
підбрати у відповідності з цим планом і вивчити літе
ратуру. Після цього Василевський пропонує скласти 
розгорнутий план [5; с. 23].

Вчені-методисти загалом виділяють такі спільні 
вимоги до лектора:

— читання лекції на високому науково-методич
ному рівні з аналізом фактів, явищ і процесів;

— уникання декларативності, догматизму, спро
щеності змісту, інстинктивності та вульгаризації;

— зв'язок змісту лекції з проблемами сучасного 
суспільства, забезпечення образності викладання, 
активізація мислення, чітке використання ТЗН, не до
пускаючи при цьому перевантажень фактичним і кон
кретно-історичним матеріалом;

— досягнення зворотнього зв'язку з аудиторією;
— досягнення достатнього рівня свідомих орієн

тацій на переосмислення набутих знань і великої 
організації студентів.

Під час читання лекції лектор має дотримуватись 
загальних правил та вимог, найбільш раціональних 
методів і прийомів. Користуючись ними, необхідно 
виробити певні норми поведінки перед слухачами, 
дотримуватись певного темпу, стилю, характеру по
дачі матеріалу. Для цього потрібно вивчати основи 
ораторського мистецтва і виробляти власний лек
торський стиль.

3 .1.Слепкань визначає такі параметри оцінки якості 
прочитаної лекції:

1. Постановка мети;
2. Зміст лекції: науковість, відбір, структурування 

навчального матеріалу, доказовість фактів тощо;
3. Методика читання лекції: наявність плану, чітка
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структура і логіка розгортання навчального матеріа
лу, активізація мислення студентів, прикладна і про
фесійна спрямованість змісту, висування питань для 
самостійної роботи студентів у позвлекційний час, 
зв'язок з попереднім матеріалом, внутрішньопред- 
метні і міжпредметні зв'язки та інше;

4. Особисті якості викладача: володіння предме
том, дикція, голос, емоційність, доступність і темп 
викладу, можливість для конспектування, грамотність 
мовлення і використання дидактичних засобів, умін
ня триматися перед аудиторією;

5. Результати лекції: інформаційна цінність лекції, 
досягнення дидактичних цілей і завдань, цілей роз
витку і виховання студентів [19; с. 52].

Лекційні заняття в програмі спеціального курсу 
покликані сприяти самостійному аналізу і вивченню 
слухачами різних джерел і посібників, що є важливим 
кроком до науково-дослідницької роботи студентів, 
що в умовах впровадження ступеневої системи підго
товки кадрів має стати однією з вимог відбору до 
магістратури та аспірантури.

Таким чином, провідною організаційною формою 
навчання у вищій школі є лекція. Особливо важливу 
роль лекція відіграє при викладанні спецкурсу. У та
кому випадку вона не може бути замінена жодною 
іншою формою навчання. Це пов'язано з відсутністю 
сучасних підручників і посібників з нових курсів, а та
кож з тим, що багато тем, які не знайшли відображен
ня в існуючій літературі, особливо важкі для само
стійного вивчення студентами.

Контроль і оцінка знань стуентів за підсумка
ми спецкурсів

Організація навчального процесу передбачає кон
троль і оцінку знань студентів. Необхідність контролю 
навчальної роботи й оцінки знань студентів має об'єк
тивний характер. Тут діє закономірний зв’язок: мета 
навчання — процес — результат — нова мета. Тому, 
щоб визначити нову мету, потрібно знати, що вже 
досягнуто в результаті навчання.

Контроль навчальної діяльності студентів ви
конує наступні функції[8; с. 61]:

констатуючо-діагностичну, котра дозволяє вияви
ти готовність студентів до навчання у вищій школі, 
визначити наявний рівень їхніх знань, умінь і навичок, 
провести діагностику, що встановлює не тільки якість 
засвоєння знань, умінь і навичок, але й ступінь роз
витку професійних якостей. Предметом діагностики 
у внз можуть бути різні сторони учбово-пізнавальної 
діяльності й професійного становлення студентів. 
Зібрана в ході діагностики інформація служить для 
вдосконалювання процесу підготовки майбутніх 
фахівців;

мотиваційно-цільову, котра забезпечує позитив
ну мотивацію навчання, прийняття цілей вивчення 
навчальних дисциплін, що становлять основу навчаль

ного плану внз; ціль повинна контролювати й стиму
лювати навчальну діяльні ггь, щоб забезпечити й про
контролювати реалізацік мотивів навчання;

навчально-розвиваю1 у, що здійснює поглиблен
ня знань, їхню систематизацію, осмислення, усвідом
лення ролі й місця навчального матеріалу в профес
ійному становленні студентів, виявляє не тільки обсяг 
знань, але і їх міцність, глибину, конкретність і узагаль
неність, систематичність і системність; уміння корис
туватися цими знаннями (уміння аналізувати й аргу
ментовано відстоювати ( вою точку зору, уміння вид
іляти головне, абстрагув; ітися від частки, концентру
вати зусилля на виконанні навчального завдання й т. 
п . ). Реалізація цієї функції контролю допомагає про
контролювати рівень розвитку студента;

освітньо-розвиваючу функцію контролю, що за
безпечує розвиток і вдосконалювання культури розу
мової праці, стимулювані ія активності, самостійності, 
творчості студентів у пр >цесі виконання навчальної 
роботи;

виховно-стимулюючу — підвищення рівня вихова
ності студентів, формуЕ ання професійних якостей 
їхньої особистості, стиму іювання установки студентів 
на співробітництво й спі ггворчість із викладачами в 
навчальному процесі;

оціночно-метричну ф /нкцію контролю, що перед
бачає встановлення ступеня збігу між виявленими 
показниками засвоєння знаннями, уміннями й навич
ками й нормативними, -іимір і кількісне вираження 
результатів учбово-пізнавальної діяльності студентів. 
Реалізація цієї функції дозволяє одержати кількісну і 
якісну оцінку, що передбачає приучення студентів до 
правильного планування навчальної роботи, поста
новку мети й завдань, вия влення невирішених завдань 
і планування власного на вчального часу, характерис
тику рівня виразності основних показників професіо
налізму майбутніх педагогів;

рефлексивно-коригуї альну, котра дає можливість 
викладачеві й студентов простежити шлях оволодін
ня навчальною інформацією, способами пізнаваль
ної діяльності, розвиток професійних властивостей і 
якостей, виявити пробіли й недоліки, а також шляхом 
коректування домагатися планованих і очікуваних ре
зультатів у навчанні у внз;

регулятивно-керуючу, котра допомагає здійсню
вати регуляцію й керуЕіання учбово-пізнавальною 
діяльністю студентів, під- верджує необхідність додат
кових заходів, що оптимізують навчальний процес і 
професійне становлення майбутніх педагогів;

планувально-прогної тичнуфункцію контролю, що 
привчає студентів до правильного планування учбо
во-пізнавальної діяльнос ті, постановці цілей і завдань, 
що виявляє невирішені завдання й планування влас
ного навчального часу.

Поняття «результатні ність» кожної функції визна
чається своєчасним дотриманням вимог, запропо-

©НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ



СПЕЦКУРС У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА
(на прикладі окремих спецкурсів)іда%

В  Ш К О Л І
нованих до контролю у чнз. Серед основних вимог 
виділяють: максимальну об'єктивність, вірогідність, 
ідентичність умовам прої едення контролю у всіх лан
ках навчального процесу у внз, доброзичливість, ко
ректність, оцінка резуль татів роботи з єдиних кри
теріїв.

Поняття «якість» вклю1 ає комплекс показників ово
лодіння системою знані., умінь, навичок і розвитку 
якостей і властивостей особистості, що забезпечу
ють результативність наї чальної процесу і професій
ної діяльності.

По закінченя спецкурс у студенти, як правило, скла
дають заліки або іспити.

Залік — це підсумкова форма перевірки резуль
татів виконання студент ім и  практичних, лаборатор
них робіт, засвоєння мат еріалу семінарських занять, 
результатів практики [20; с. 224]. їх переважно про
водять як співбесіди без білетів та оцінок. Під час за
ліку викладач констатує факт виконання чи невиконан
ня студентами необхідних робіт. Якщо студент якісно і 
системно працював протягом семестру, викладач 
може поставити йому запік «автоматично».

Іспит складають за екзаменаційними білетами, 
затверджиними кафедрою. На консультаціях перед 
іспитом викладач ознайї імлює студентів з ними. Дос
відчені викладачі нерідк ) проводять іспити за білета
ми у формі вільної бесіди, що сприяє створенню ат
мосфери довіри і взаєморозуміння.

З огляду на специфіку навчального предмета і 
рівень підготовки студе нтів практикують іспити без 
білетів, з «відкритим підручником» з метою перевірки 
уміння швидко знайти необхідну інформацію, корис
тування додатковою літературою, навчальними по
сібниками тощо (такий ' ип іспиту доцільно проводи
ти зі складних і великих \а обсягом дисциплін). Прак
тичний іспит найчастіше зводиться до виоготовлен- 
ня студентами макетів схем тощо. Іспит—автомат 
часто практикується викладачами щодо студентів — 
відмінників, які серйозно і систематично працюють 
протягом вивчення курсу [20; с. 224—225].

Оцінка навчальних досягнень студента визначаєть
ся рівнем засвоєння матеріалу, передбаченого на
вчальною програмою відповідної дисципліни. Кафед
ри при оцінюванні знань студентів по навчальних 
предметах зобов'язані забезпечити єдність вимог і 
об'єктивність оцінки. До відомості кожного студента 
необхідно довести крил ерії екзаменаційних оцінок:

Оцінку «відмінно» одержує студент, що виявив:
— всебічне, систематичне й глибоке знання про

грамного матеріалу;
— уміння вільно вико чувати завдання, передбачені 

навчальною програмою;
— знання основної й додаткової літератури за кур

сом;
— творчі здібності в розумінні, викладі й викорис

танні навчального матеоіалу;

— уміння бачити й встановлювати міжпредметні 
зв'язки у вивченій інформації, усвідомлювати взає
мозв'язок основних понять навчальної дисципліни;

Оцінка «добре» ставиться студентові, що
— виявив повне знання програмного матеріалу;
— успішно виконав передбачені програмою зав

дання;
— засвоїв основну літературу, рекомендовану в 

навчальній програмі;
— показав систематичні знання по предмету, умі

ння самостійно поповнювати їх у ході навчальної ро
боти й професійної діяльності;

Оцінку «задовільно» заслуговує студент, що
— виявив знання основного учбово-програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого на
вчання й майбутньої професійної діяльності;

— упорався з виконанням завдань, передбачених 
програмою по предмету, і ознайомився з основною 
літературою за курсом;

— допустив погрішності при відповіді або вико
нанні екзаменаційного завдання, здатного за допо
могою викладача виправити допущені помилки;

Оцінка «незадовільно» ставиться студентові, що
— виявив пробіли в знаннях основного програм

ного матеріалу;
— допускає принципові помилки у виконанні екза

менаційних завдань;
— не здатний продовжувати навчання або присту

пити до професійної діяльності по закінченні внз без 
додаткових завдань по відповідній дисципліні [9; с. 
19-20].

Методичні принципи і прийоми викладання 
спецкурсу

Спецкурс знайомить студентів з новими напряма
ми і поглядами щодо деяких проблем з позицій мо
дерної науки. Він покликаний розвивати самостійність 
та активізувати науково-дослідницьку роботу сту
дентів, навчити і розвинути вміння працювати з ши
роким спектром грунтовних наукових праць та дже
рел.

Розробка програми спецкурсу
Методичне забезпечення навчального процесу 

грунтується на розробці навчально-методичного 
комплексу спеціальності і відповідних дисциплін, який 
включає:

— типові і робочі навчальні плани;
— типові і робочі навчальні плани за нормативни

ми і вибірковими навчальними дисциплінами;
— план наскрізної підготовки спеціалістів;
— календарні графіки аудиторної та позаудитор- 

ної роботи студентів;
— програми навчальної і виробничої практики;
— підручники і навчальні посібники;
— методичні матеріали;
— завдання для індивідуальної роботи;
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— методичні матеріали з виконання курсових, дип
ломних робіт;

— контрольні роботи;
— методичні матеріали з проведення іспитів.
Всі ці документи повинні відповідати державному 

стандарту освіти України.
Зміст освіти, який складається з нормативної і 

вибіркової частини, визначається освітньо-профес
ійною програмою, освітньо-кваліфікаційною характе
ристикою, структурно-логічною схемою підготовки, 
навчальними програмами дисциплін, іншими норма
тивними документами [11; с. 37].

Освітньо-професійна програма підготовки 
фахівців — це перелік нормативних і вибіркових на
вчальних дисциплін із визначенням обсягу годин, 
відведених для їх вивчення, а також форм підсумко
вого контролю знань, вмінь та навичок студентів.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика — це 
основні вимоги до професійних якостей, теоретич
них знань, виробничих вмінь і навичок фахівців, які 
вілповідають визначеному освітньому рівню і не
обхідні для успішного виконання професійних обо
в'язків.

Структурно-логічна схема підготовки — це на
укове і методичне обґрунтування процесу реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки.

Нормативна частина визначається відповідним 
державним стандартом освіти, вибіркова частина — 
вищим навчальним закладом. Нормативні навчальні 
дисципліни визначаються державним стандартом 
освіти. Дотримання їх назв і обсягу є обов'язковим 
для навчального закладу. Вибіркові навчальні дисцип
ліни вводяться для поглибленої підготовки фахівців у 
визначеній сфері діяльності, ефективного викорис
тання можливостей конкретного навчального закла
ду-

У відповідності до держаного стандарту навчання 
студентів ведеться за навчальним планом, що скла
дається на підставі типового навчального плану, зат
вердженого Міністерством освіти у науки, молоді та 
спорту України.

Навчальний план — це нормативний документ, 
що визначає перелік і обсяг нормативних і вибірко
вих навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 
конкретні форми проведення навчальних занять і їх 
обсяг, графік навчального процесу, форми і способи 
проведення поточного і підсумкового контролю. [11; 
с. 38]

Навчальним планом визначаються форми ауди- 
торної, самостійної та індивідуальної роботи сту
дентів: лекції, практичні, лабораторні і семінарські 
заняття, самостійні та індивідуальні заняття, курсові 
роботи (проекти), практики, підсумковий контроль 
знань студентів, дипломні (випускні) роботи, державні 
іспити. При цьому зазначається кількість навчально
го часу для засвоєння певного обсягу навчального

матеріалу з урахуванням н >рмативів використання 
часу.

Місце і значення навчальної дисципліни, її загаль
ний зміст і вимоги щодо знань і умінь визначаються 
навчальною програмою.

Навчальна програма - -  це нормативний доку
мент, який визначає зміст дисципліни, методи ауди- 
торної, самостійної та індивідуальної роботи сту
дентів, форми контролю знань, а також відповідні літе
ратурні джерела для досягнення високої продуктив
ності навчального процесу [11; с. 39]. Типові навчальні 
програми розробляє науково-методичний центр 
вищої освіти разом з педагогічними колективами 
провідних вищих навчальних закладів. Для кожної 
навчальної дисципліни, що [ ходить до освітньо-про
фесійної програми підготовки, на підставі типової 
програми дисципліни і нае чального плану вищим 
навчальним закладом (відповідною кафедрою) скла
дається робоча навчальна програма дисципліни, що 
є нормативним документом вищого навчального зак
ладу.

Історично склалося два способи побудови на
вчальних програм. Один з ниходержав назву концен
тричного, інший — лінійного Відповідно до концент
ричного способу, спочатку визначається концепту
альна одиниця базового навчального матеріалу пев
ної дисципліни. Потім цей навчальний матеріал по
вторюється на кожному змістовному елементі вивчен
ня курсу, але в більш розширеному вигляді. На почат
ку викладання дисципліни викладач визначає основ
ну проблему, яку слід вирішити в процесі навчання. 
Далі, протягом вивчення змістовних модулів дисцип
ліни, основна увага концентрується наданій проблемі 
і визначаються складові її вирішення. За цим спосо
бом детальніше враховують я індивідуальні здібності 
студентів, але сповільнюється темп навчання. Сутність 
лінійного способу полягає у тому, що матеріал кож
ного наступного змістовної о модуля дисципліни є 
логічним продовженням того, що вивчалося на по
передніх тематичних блоках Обидва способи поши
рені у викладацькій практиц і знаходять своє відоб
раження залежно від особливостей навчального кур
су та стилю викладання.

Робоча навчальна програма дисципліни вклю
чає виклад конкретного зм істу дисципліни, по
слідовність її вивчення, організаційні форми навчан
ня, форми і способи поточного і підсумкового конт
ролю, літературні джерела і технічні засоби навчання. 
Структурні складові робочої навчальної програми 
дисципліни: тематичний план, завдання для само
стійної і індивідуальної роботи, методи поточного і 
підсумкового контролю, пер« лік навчально-методич
ної літератури і технічних засобів навчання. Робочі 
програми затверджуються спочатку на кафедрі, а 
потім методичною комісією факультету.

Останнім етапом розроби и тематики і змісту кур
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в ш к о л і
су, що викладається, є складання тематичного плану. 
Тематичний план являє < :обою тематику лекцій і прак
тичних (семінарських) занять. При цьому в кожній 
лекції формулюються пи ання відповідно до кількості 
годин, відведених на цю тему в робочій програмі. 
Бажано, щоб одна лекція була розрахована на дві ака
демічні години (1 пара) і складалася з трьох тематич
них питань, а семінарське заняття включало на більш 
п’яти проблемних питанії.

Самостійна робота с гудента при вивченні спец
курсу

З метою організації бі пьш ефективної роботи сту
дентів при вивченні спецкурсу застосовують само
стійне опрацювання комплексу джеред і наукових пуб
лікацій, виконання завдань різних видів.

Самостійна навчально-пізнавальна робота студен
та — це різноманітні вид/і індивідуальної і колектив
ної діяльності студентів які здійснюються ними на 
навчальних заняттях аб з в позааудиторний час за 
завданням викладача, пі; і його керівництвом, але без 
його безпосередньої участі [20; с. 148].

Самостійна робота є завершальним етапом розв
'язання навчально-пізнанальних завдань, які розгля
далися на лекціях, семінаоах, практичних і лаборатор
них заняттях.

Завдання самостійної роботи [1; с. 117]:
— оволодіння професійними знаннями, що станов

лять основу поглядів і переконань, професійного кру
гозору й інформаційно-інтелектуального багажу фа
хівця;

— закріплення умінь і навичок у ході самостійного 
виконання завдань, що іабезпечують відпрацьову
вання оптимальних способів пізнавальної діяльності 
і професійної техніки студентів;

— розвиток самостійного професійного мислен
ня й способів діяльності за рахунок виконання індиві
дуальних теоретичних і практичних завдань, що мо
делюють дії майбутніх фахівців в обстановці профес
ійного вибору й творчого вирішення завдань;

— формування твор1 ого підходу до виконання 
професійних функцій за допомогою диференціації й 
індивідуалізації завдань для самостійної роботи з 
урахуванням професійних інтересів, можливостей, 
здатностей і професійно-ціннісних орієнтацій сту
дентів;

— поглиблення й закріплення професійно значи
мих властивостей і якос тей особистості в процесі 
самостійної пізнавально діяльності, що виступають 
показниками професіоі^ алізму випускників вищої 
школи;

— прилучення майбутніх фахівців до творчого ви
користання в практичній, професійній діяльності про
гресивних наукових ідей передового досвіду.

Самостійна робота студента сприяє формуванню 
самостійності, ініціативності, дисциплінованості, точ

ності, почуття відповідальності, необхідних майбут
ньому фахівцю у навчанні і професійній діяльності.

Важливим завданням викладача вищого навчаль
ного закладу є правильна організація самостійної 
роботи, забезпечення умов для її виконання, що пе
редбачає не лише базову, наукову, а й педагогічну 
його підготовку, вміння активізувати пізнавальні сили 
студентів у навчальному процесі.

Самостійну роботу необхідно планувати і органі
зовувати у поєднанні з іншими формами навчання. 
Вирішальним у цьому є ретельний відбір викладача
ми і кафедрою змісту та обсягу навчального матеріа
лу для самостійного опрацювання студентами.

Положенням про організацію навчального процес - 
су у вищих навчальних закладах передбачено, що са
мостійна робота студентів має становити не менше 
1/3 і не більше 2/3 загального обсягу часу, відведе
ного на вивчення конкретної дисципліни. Така кількість 
годин дає змогу розвивати пізнавальну активність, 
формувати самостійнсть як рису особистості, 
здатність до творчого розв'язання завдань, уміння 
приймати рішення.

Визначаючи місце окремих предметів у са
мостійній роботі, слід врахувати специфіку предме
та, його складність і дидактичну спрямованість. На 
виконання самостійної роботи в позааудиторний час 
відводиться 3 — 4 години на день, в тому числі і у 
вихідні.

Система керівництва індивідуальною самостійною 
роботою студентів охоплює [20; с. 149]:

— чітке її планування;
— детально продуману організацію;
— безпосереднє або опосередковане керівницт

во зі сторони викладача;
— систематичний контроль за поетапним і кінце

вим результатами самостійної роботи студентів;
— оперативне повідомлення студентів оцінки ре

зультатів їх самостійної роботи і внесення відповід
них корективів.

Самостійна робота повинна проводитися систе
матично, а не час від часу. Основними факторами, 
що стимулюють систематичну самостійну роботу, є 
[1; с. 120]:

— проведення викладачами, що ведуть лекційний 
курс і лабораторно-практичні й семінарські заняття, 
чіткої установки на систематичність і послідовність у 
роботі, на здійснення зв'язку самостійної роботи з 
навчальними заняттями;

— розробка системи фронтальних завдань у спо
лученні з індивідуальними завданнями для само
стійної роботи. Сполучення різноманітних завдань 
(обов'язкові завдання, спрямовані на осмислення, 
засвоєння необхідного обсягу знань; завдання на 
формування практичних умінь і навичок; завдання з 
метою поглиблення, розширення знань і вироблення 
вмінь і навичок самостійної роботи; роботи учбово-
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дослідницького характеру, ціль яким розширення 
знань по конкретній темі й формування вмінь і нави
чок проведення пошуково-дослідницької діяльності);

— проведення консультацій, що є планованою ча
стиною навчального процесу, протягом усього на
вчального семестру; консультацій, що переслідують 
ціль розвитку пізнавальних інтересів студентів, 
здійснення керівництва їхньою пізнавальною діяльні
стю, контролю самостійної роботи;

— введення в систему організації навчального про
цесу колоквіумів і контрольних робіт, які є формою 
керівництва самостійної роботи, контролю й оцінки 
її результатів;

— здійснення всіма викладачами однакових вимог 
до самостійної роботи (це можливо лише в тому ви
падку, якщо лектор не тільки керує самостійною ро
ботою студентів, але й підтримує постійний контакт 
із викладачами, що ведуть семінарські й лабораторні 
заняття) і єдиних критеріїв оцінки її результатів;

— облік індивідуальних особливостей студентів, 
їхніх можливостей і схильностей при організації са
мостійної роботи;

— відповідність обсягу самостійної роботи реаль
ному бюджету часу студентів.

Систематичний контроль і оцінка результатів знач
но підвищують ефективність самостійної роботи в 
професійному становленні майбутніх фахівців. Упрак- 
тиці накопичені різноманітні форми контролю якості 
виконання студентами завдань, винесених для само
стійного виконання. Серед цих форм у практиці внз 
широко використовуються:

— аронтальна й вибіркова перевірка конспектів, 
завдань; індивідуальна співбесіда; дискусія по темі, 
винесеної несамостійне вивчення; рецензування й 
анотування наукових праць; обговорення проблеми 
на семінарському або лабораторно-практичному за
нятті; співбесіда по темі, винесеної на самостійне вив
чення; колоквіум; контрольні письмові роботи; залік; 
іспит.

Методика викладання спецкурсу на прикладі 
теми «Нейтралітет Швейцарії у Другій світовій 
війні (1939—1945 рр.)»

Спецкурс «Нейтралітет Швейцаріїу Другій світовій 
війні (1939—1945 рр.)» може бути включений до кур
су всесвітньої історії у вищій школі. Він створює мож
ливість критично осмилити роль Швейцарії у Другій 
світовій війні; дозволяє за допомогою аналізу без
посередньої або опосередкованої участі Швейцарії 
у бойових діях та міжнародних відносинах 1939 — 
1945 рр. поповнити знання про перебіг подій на Євро
пейському театрі війни.

Нами була розроблена програма спецкурсу, роз
рахована на 18 годин: 12 годин лекційних занять, 4 
години практичного заняття та 2 години залікового 
заняття. Перша частина спецкурсу характеристиці
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феномену «озброєного нейтралітету» Швейцарії у 
Другій світовій війні. Ця частина спецкурсу передба
чає вивчення такихтем

1. Історіграфія та джерельна база теми «Нейтрал
ітет Швейцарії у Другій світовій війні (1939 — 1945
рр.)».

2. Історія Швейцарії між двома світовим війнами 
(1918—1938 рр. ).

3. Збройні сили Швейцарії та їх участь у подіях 
Другої світової війни.

Лекція № 1 присвячена історіографії проблеми. 
З огляду на те, що дана проблематика майже не вис
вітлена в українській історіографії, лектор повинен 
приділити особливу вагу вивченню іноземних моно
графій та статей. Ця тематика досить широко висвіт
лена у дослідженнях швейцарських, німецьких і аме
риканських авторів та дещо меншою мірою у російсь
ких дослідженнях. На,г звичайно важливого зичення 
для досконалого вивче ння теми мають матеріали, ви
дані незалежною коміс ює експертів, очолюваної Жа- 
ном Франсуа Берж'є, с твореної для розгляду звину
вачень Швейцарії у співпраці з фашиською Італією та 
нациською Німеччинс ю. Підсумкова доповідь цієї 
комісії була опублікована у 2002 р. і викликала дуже 
сильний резонанс сере д швейцарського суспільства.

Лекція № 2 висвітлює історичний розвиток Швей
царії між двома світое ими війнами. У ній необхідно 
зробити акцент на рол Швейцарського нейтралітету 
у Першій світовій війні, 1914—1918 рр.) та трансфор
мації змісту Швейцаре ького нейтралітету у ЗО рр. XX 
ст. Варто зосередити свою увагу також на проблемі 
неоднозначного ставлення швейцарського населен
ня до нацизму у 1930 - - х рр. Вивчаючи цю тему слід 
переглянути наступнулітературу:

— Barbara Bonhage. Hins chauen und Nachfragen — Die Schweiz 
und die Zeit des Nationalsozialismus im Licht aktueller Fragen. — 
Lehrmittelverlag des Kantons Zbrich. 2006. — 150 s.

— Marco Zanoli: Zwischer Klassenkampf, Pazifismus und Geistiger 
Landesverteidigung. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz und die 
Wehrfrage 1920-1939. — Zuric h : Forschungsstellefbr Sicherheitspolitik 
der ETH Zurich, 2003. — 276 s

—Драгунов Г П. Швейцарі ія: история и современность. — М., 1978. 
- 2 0 7  с.

— Петров И. А. Очерки истории Швейцарии. — Екатеринбург: 
Циркон. ,2006. — 912с.

— http://history-switzerland. geschichte-schweiz. ch.
Лекція №3 присвячена вивченню ролі збройних 

сил Швейцаріїу подіях Другої світової війни. При вив
чення даної теми необхідно проаналізувати причини 
та наслідки загальної мобілізації країни 2 — 4 верес
ня 1939 рр., факт бойочих зіткнень у повітряному про
сторі у травні — червні 1940 р., концепцію організації 
оборони головноком індувача швейцарської армії 
генерала Анрі Гізана «Національний Редут». З метою 
організації більш ефективної роботи студентів ми 
пропонуємо застосувати самостійне опрацювання 
комплексу таких джерел і наукових публікацій:

— Josef Inauen. Schweizer Schlachtfelder III: Schwaderloh, 
Luftgefechte 1940. — Eidgenussische Militarbibliothek und Historischer 
Dienst, Bern 2004. — 35s.

— Dr. Jonathan E. Helm eich. The Diplomacy of Apology: ü. S.
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а  ш к о л і
BombingsofSwitzerlandduringWoi d War II. //Aerospace Power Journal,
2000. — http://www. airpower, max vell. af. mil/airchronicles/apj/apjOO/ 
sumOO/helmreich. html.

— Georg Hoch. Die Messerschn .itt Me 109 in der Schweizer Flugwaffe.
— Payerne 1999. — 256 s.

— Hans-Rudolf Maurer. Geheime Kommandoposten der 
Armeefuhrung im Zweiten Weltkrieg Merker im Effingerhof. — Lenzburg,
2001. — 64 s.

— Willi Gautschi. General Henri Guisan: Die schweizerische 
Armeefuhrung im Zweiten Weltkrieg, t. Auflage. — Verlag NZZ, Zürich 2001
— 912s.

Друга частина спецкурс у присвячена аналізу впли
ву «озброєного нейтралітету» на економічну та соц
іальну політику Швейцарії у 1939—1945 рр. Нами 
пропонується наступна тематика лекційних та прак
тичних занять:

1. Особливості економічного розвитку Швейцарії 
у 1939 — 1945 рр.

2. Торговельна співпр. ця Швейцарії з представ
никами воюючих сторін.

3. Політика Швейцарії стосовно біженців — пред
ставників цивільного населення та інтернованих 
військовослужбовців у 1939 — 1945 рр.

Лекція № 4 розрахов; на на ознайомлення сту
дентів з особливостями екс номічного розвитку Швей
царії в роки Другої світової війни. Для формування 
цілісного уявлення про економічний розвиток Швей
царії, яка повністю залежала від експорту продукції 
машнобудування, годинників, хімічної продукції, фар
мацевтики, що значно CKOf отилися з початком війни, 
та доходів від туризму, які повністю припинилися, не
обхідно зробити акцент на: аходах уряду по збільшен
ню вироблення сільськогос подарської продукції шля
хом застосування екстенсивних методів та існуванням 
карткової системи на продукти харчування та товари 
першої необхідності у 1939 — 1948 рр. Для більш 
повного ознайомлення студентів з проблемою про
понується така наукова літе ратура:

— Сабельников Л. В. Швейцари R. Экономика и внешняя торговля.
— М. Внешторгиздат, 1962. — 183 ;.

— Экономика Швейцарии в пері од Второй мировой войны, //http:/ 
/www. swissworld. org/ru/istorija/xx_ vek/ehkonomika_v_period_voiny/

— http://history-switzerland. geschichte-schweiz. ch/
Лекція №5 має зосереджуватись на організації

торгівельної співпраці Швейцарії з країнами, які були 
втягнуті до Другої світової війни. Під час лекції варто 
наголосити на значенні ші ейцарсько — німецького 
договору від серпня 1940 р., за яким Швейцарія на
давала режим найбільшого сприяння для транзиту 
німецьких вантажів через свою територію та зобов'я
зувалась продавати Німеччині золото, дорогоцінні 
кредити та надавала грошові кредити. Також слід по
яснити причини, за якими у 1944 р. було заборонено 
транзит німецьких та італійських вантажів по території 
Швейцарії. Для додаткового опрацювання теми про
понуємо використати таку j ітературу:

— Walther Hofer, Herbert R. Reg nbogin. Hitler, der Westen und die 
Schweiz: 1936-1945. — Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2002. — 
686 s.

—Werner Rings. Raubgold aus Deutschland. Die Golddrehscheibe 
Schweiz im 2. Weltkrieg — 1985. — 232 s.

— Martin Meier. Weltkrieg, Zweiter. / / http://www. hls-dhs-dss. ch/ 
textes/d/D8927. php — 16.08.2012

— http://history-switzerland. gesi hichte-schweiz. ch/

Лекція № 6 має за мету розглянути соцальну пол
ітику Швейцарії стосовно біженців — представників 
цивільного населення та інтернованих військовослуж
бовців у 1939 — 1945 рр. В лекції мають бути також 
висвітлені причини, які спонукали уряд Швейцарії 
принести 8 березня 1995 р. офіційні вибачення за 
практику ненадання статусу біженців особам із Німеч
чини, які мали у своїх паспорах штамп «J», що свідчи
ло про приналежність да єврейської національності, 
про що їх зобов'язувала спціальна угода з нациста
ми від 1938 р. У нагоді студентам стануть матеріали 
робти комісії експертів істориків на чолі з Жаном 
Франсуа Берж'є та наступна література:

— Драгунов Г. П. Советские военнопленные, интернированные в 
Швейцарии//Вопросы истории. 1995.№ 2.— с. 125-131.

— Лейла Бабаева. Приоткрыта завеса над историей Швейцарии 
времен Второй мировой войны. / /  http://www. nashagazeta. ch/news/ 
12906. — 30.01.2012.

— Thomas Maissen: Verweigerte Erinnerung: nachrichtenlose 
Vermugen und die Schweizer Weltkriegsdebatte 1989-2004. — Verlag 
Neue Zürcher Zeitung, Zurich 2005. — 729 s.

— David Marks. The train. Were Jews transported through Switzerland 
to Nazi death camps? / /  http://www. pbs. org/wgbh/pages/frontline/ 
shows/nazis/train.

Програма спецкурсу передбачає також проведен
ня двох практичних занять з наступних тем:

1. Феномен «озброєного нейтралітету» Швей
царії: витоки та реалізація.

2. Проблема нейтрального статусу Швейцарії та 
її соцільно-економічна політика у 1939 — 1945 рр.

Практичне заняття №1 присвячено міжнародно
му статусу Швейцарії у Другій світовій війні. На цьому 
занятті варто приділити увагу пошуку відповід на за
питання чому Швейцарія обрала саме «озброєний 
нейтралітет» основою свого зовнішньополітичного 
курсу починаючи з 1930-х рр. XX ст. Ми пропонуєо 
наступні питання для підготовки студентів до семі
нарського заняття:

1. Ставлення швейцарського суспільства до по
яви і розвитку фашизму і націонал-соціалізму в Італії 
та Німеччині: пронациські організації «Швейцарське 
вітчизняне об'єднання» і «Федеральний собор» та ан- 
тинациський рух «Духовна оборона».

2. Плани іноземних сторін стосовно Швейцарії у 
Другій світовій війні.

3. Мобілізація збройних сил Швейцарії та бойові 
зіткнення у 1939—1940 рр.

Практичне заняття №2 ми пропонуємо провес
ти у формі дискуссії. Студенти поділяються на дві гру
пи, кожна з яких, вивчаючи соціальну та економічну 
політику Швейцарії у Другій світовій війні, повинна 
довести або спростувати факти порушення Швейца
рією її нейтрального статусу. Обідві групи поперед
ньо готують підсумкову доповідь та презентують її, 
після чого відбувається обговорення.

ЛЮТИМ 201 Зр.
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в ш к о л і
Методика викладання спецкурсу на прикладі 

теми «Транспортна жандармерія в українських 
губерніях Російської імперії»

Спецкурс «Транспортна жандармерія в українсь
ких губерніях Російської імперії» може бути включе
ний до курсу Історія України у вищій школі. Він ство
рює можливість для більш повного вивчення історії 
становлення та діяльності органів внутрішніх справ в 
Україні, дозволяє поповнити знання про економічні, 
революційні, суспільно-політичні події XIX ст.

Нами була розроблена програма спецкурсу роз
рахована на 18 годин: 12 годин лекційних занять, 4 
години практичного заняття та 2 години заліквого 
заняття. Перша частина спецкурсу присвячена 
історії становлення та діяльності транспортної жан
дармерії, як окремого воєнізованого підрозділу. З 
цією метою нами пропонується наступна тематика 
лекційнбихта практичних занять:

1. Історіографія та джерельна база теми: «Транс
портна жандармерія в українських губерніях у 
Російській імперії».

2. Становлення транспортної жандармерії.
Лекція № 1 присвячена історіографії проблеми.

З огляду на те, що дана проблематика не досить ши
роко висвітлена в українській історіографії, лектор по
винен приділити увагу джерелам, що були видані у 
період з 1861 по 1917рр. і містять нормативно-пра
вові документи. Серед них особливої уваги заслуго
вують такі: «Попов. А. Руководство для чинов корпуса жандармов 
при производстве дознаний.. СПб., 1893», «Волков, Н. Г. Законно 
полиции. М, 1910», «Полное собрание законов Российской империи», 
«Тимофеев Л . Общие обязанности жандармской железнодорожной 
полиции (справочная книга для чинов жандармских полицейских 
управлений железных дорог). С. -Пб. 1908».

Підводячи підсумок лекції, слід зазначити перс
пективи розробки в майбутньому тем, що стосують
ся діяльності жандармських воєнізованих підрозділів.

Лекція № 2 висвітлює історію становлення транс
портної жандармерії в Російській імперії. У ній необ
хідно розглянути основні передумови становлення 
транспортної жандармерії як окремого воєнізовано
го поліційного підрозділу. Вивчаючи цю тему, слід 
переглянути наступну літературу: «колодий, м. а . История 
транспортной милиции: Царицын — Сталинград— Волгоград. Вол
гоградское линейное управление внутренних дел на транспорте 
Приволжского управления внутренних дел на транспорте МВД РФ. 
Волгоград, 2007»; «Ерошкин Н. Очерки истории государственных 
учреждений дореволюционной России. М. 1960»; «Волкове. Русский 
офицерский корпус. М ., 1993»; «Колодкин Л ., Костылев А. Прохожде
ние службы чинами полиции и жандармерии Российской Империи в 
концеXIX — началеXX веков. Академия МВД России, М. 1996»; «Ми
нистерство внутренних дел (1802-1902) под редакцией С. А. Адриа
нова. — С. -Петербург»; «Шелкопляс В. Полицейская реформа в Рос
сии в 60-хгодахХІХвека. Минск, 1981».

Лекція N23 присвячена вивченню діяльності транс
портної жандармерії в період доби Великих Олексан- 
дрівських реформ (1860—1870-і рр.). При вивчення 
даної теми необхідно розглянути історію діяльності 
ЖПУЗ в українських губерніях. З метою організації 
більш ефективної роботи студентів ми пропонуємо 
Опрацювати такі джерела та Літературу: «Тарасов, И. По

лиция в эпоху реформ. СПб. 1885»; «Попов, А. А. Руководство для 
чинов корпуса жандармов при производстве дознаний. СПб., 1893».

Друга частина спецкурсу присвячується безпо
середній діяльності ЖПУЗ в українських губерніях. 
Варто зосередити уваї у також і на факті збільшення 
кількості жандармських поліційних управлінь заліз
ниць. Нами пропонується наступна тематика лекцій
них та практичних заня гь:

1. Створення ЖПУЗ у містах українських губерній
2. Правоохоронна діяльність ЖПУЗ в українських 

губерніях у системі орг гнів внутрішніх справ Російсь
кої імперії.

Лекція №4 розрахована на ознайомлення сту
дентів з діяльністю ЖГ УЗ на залізницях українських 
губерній. Для більшої конкретизації розглядається 
діяльність таких ЖПУЗ як Київське, Одеське, Харкі
вське. Для формуваї ня цілісного уявлення про 
діяльність ЖПУЗ студ< нтам слід звернути увагу на 
особливості напрямів х роботи. Для більш повного 
ознайомлення студент в з проблемою пропонується 
робота з архівними матеріалами:

— Центральний державний історичний архів України Ф. 278, Оп 1
— Центральний державний історичний архів України Ф. 309, Оп 1
— Центральний державний історичний архів України Ф. 341, Оп

1.

Лекція N»5 має зосі реджуватись на організації та 
діяльності жандармських поліційних відділень (ЖПВ) 
на території України. П д час лекції варто наголосити 
на причинах утворена подібних відділень та успіш
них результатах їх діяльності. Також слід звернути увагу 
на особливості їх створення та діяльності. Для додат
кового опрацювання ті-ми пропонуємо використати 
матеріали архівів:

— Центральний державни й історичний архів України Ф. 285, Оп 1
— Центральний державний історичний архів України Ф. 281, Оп 1
— Центральний Державин й історичний архів України Ф. 276, Оп 1
Лекція N2 6 має за мету розглянути безпосеред

ню співпрацю ЖПУЗ з іншими органами міністерства 
внутрішніх справ. В леї' ції має бути висвітлена та до
ведена думка про злагоджену роботу усіх органів 
міністерства внутрішн х справ Російської імперії. У 
нагоді студентам стануть матеріали дорадянських, 
радянських та сучасних дослідників органів системи 
внутрішніх справ Російської імперії.

Програма спецкурсу передбачає також проведен
ня двох практичних занять з наступних тем:

1. Поява та діяльніс ть ЖПУЗ в українських губер
ніях.

2. Діяльність ЖПУЗ на тлі діяльності терористич
них організацій в Російській імперії.

Практичне заняття N21 присвячено винекненню 
та діяльності ЖПУЗ в українських губерніях. На цьому 
занятті варто узагальнити знання про Корпус жан
дармів, історію станов пення транспортної жандар
мерії визначити основні напрями її діяльності. Готую
чись до практичного заняття студентам пропонуєть
ся заповнити таблицю «Основні напрями діяльності 
ЖПУЗ».

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ



СПЕЦКУРС У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА
(на прикладі окремих спецкурсів)

Основні ЖПУЗ в 
українських 

губерніях
Напрями діяльності ЖПУЗ

Громадсько — 
політичне життя

Правоохоронна
діяльність

Київське
Одеське
Кременчугське
Полтавське
Конотопське

Практичне заняття №2 ми пропонуємо провес
ти у формі круглого столу. Студенти працюючи у 
підгрупах отримують завдання: вивчити діяльність 
одного з жандармських поліційних управлінь заліз
ниць в українських губернія <, а саме Київського ЖПУЗ 
на зламі XIX—XX ст. За підсумками досліджень кожна 
підгрупа має підготувати підсумкову доповідь та пре
зентувати її під час круглог о столу.

Методика викладання спецкурсу на прикладі 
теми «Гейдар Алієв і си< темаформування нової 
державності в Азербайджан^ 1993 — 2003 р р .)»

Спецкурс «Гейдар Аліб в і система формування 
нової державності в Азербайджані (1993 — 2003 рр.)» 
може бути включений до курсу всесвітньої історії у 
вищій школі. Він створює можливість для більш по
вного вивчення історії Азербайджану, як однієї з країн 
пострадянського простору Південного Кавказу, яка 
на сьогодні має розвинену економіку, багаті поклади 
природних ресурсів, відіграє вагому роль як в регі
оні, такі на міжнародній ар< >ні; поповнити знання ком
плексно вивчаючи особлизості політичного курсу Г. 
А. Алієва, який сприяв виведенню з кризи, розквіту та 
піднесенню сучасного Азе( ібайджану.

Нами була розроблена програма спецкурсу роз
рахована на 16 годин: 10 один лекційних занять, 4 
години практичного занят гя та 2 години залікового 
заняття.

Перша частина спецкуосу присвячена досліджен
ню та аналізу внутрішньої г олітики президента Азер
байджану Г. А. Алієва. Прої рама спецкурсу передба
чає вивчення таких тем:

1. Історіографія та джерельна база теми: «Гейдар 
Алієв і системаформуваннт нової державності в Азер
байджан^ 1993 — 2003 рр )»

2. Прихід до влади Г. А. Алієва та ліквідація опо
зиції Азербайджану.

3. Реформування країни за президентства Гейда
ра Алієва.

Лекція № 1 присвячена історіографії проблеми. 
Тема дослідження перебуває на початковому етапі, 
оскільки об'єктивних пра і,ь, які б характеризували

діяльність Гейдара Алієва та його вплив на систему 
формування нової держави в Азербайджані дуже ма
ло. Лектор акцентує увагу студентів на тому, що в 
більшості праць азербайджанських істориків про
відну роль відіграє суб'єктивний фактор, який підно
сить особистість президента до рівня національного 
героя країни, атакож на тому, що більшість робіт, при
свячених Гейдару Алієву, носять бібліографічний, пуб
ліцистичний, популярний характер і в основному 
відображають хроніку його життя та діяльності. З ог
ляду на те, що дана проблематика не досить широко 
висвітлена в українській історіографії, лектор пови
нен приділиту увагу аналізу праць таких дослідників 
як: Раміз Мехтієв «Политическое будущее Азербайд
жана за активными сторонниками и последователя
ми Гейдара Алиева», Фатьма Абдуллазаде «Гейдар 
Алиев. Политический портрет», Апі Гасанов «Внешняя 
политика Азербайджана: Европейские страны и США 
(1991 — 1996)», Діляра Сеідзаде «Гейдар Алієв. Штри
хи до політичного портрета», Іради Гусейнової «Гей
дар Алиев — от политического руководителя к обще
национальному лидеру».

Підводячи підсумок лекції, слід зазначити перс
пективи розробки в майбутньому тем, що стосують
ся історії країн Південного Кавказу загалом, і Азер
байджану зокрема.

Лекція № 2 висвітлює події приходу до влади Г. А. 
Алієва та ліквідацію опозиції Азербайджану. У ній не
обхідно розглянути біографічні відомості про Г. Аліє
ва, які сприяли формуванню його світогляду, життє
вої та політичної позиції. Варто зосередити увагу на 
таких основних подіях як:причини виходу, Гейдар Ал- 
ієваз лав КПРС; складність політичної ситуації в Азер
байджані внаслідок не виваженої політики президен
та А. Муталлібова, А. Ельчібея та сепаратиських про
явів; обрання у 1993 році Г. Алієва президентом краї
ни та заходи, що були проведені ним задля збере
ження та відновлення державності.

Вивчаючи цю тему слід переглянути наступну літе
ратуру:

— Абдуллазаде Фатьма: Гейдар Алиев. Политический портрет: 
международная конференция «Азербайджан — Украина», 15апре
ля 2003. — Киев, 2003. — 19 с.

—Адрианов В ., Мирапамов Г. Гейдар Алиев. — М .: Молодая гвар
дія, 2005. — 394 [6] с: или (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.; 
Вып. 932)

— Гусейнова Ирада. Гейдар Алиев — от политического руководи
теля к общенациональному лидеру. Баку, «Тахсил», 2005. — 544с.

— Гусейнова Ирада. Гейдар Алиев защитилазербайджанскуюго- 
сударственность// «Губернатор». — Киев, 2003. — N° 18. — 118—119 
с.

— Саїдзаде Ділара. Гейдар Алієв. Штрихи до політичного портре
та .— Київ, 1996. — 31 с.

Лекція №3 присвячена вивченнюреформування 
країни за президентства Гейдара Алієва. При вивчен
ня даної теми необхідно розглянути заходи рефор
мування країни, які покращили правову, економічну 
та соціальну сферу, сприяли розвитку підприємниц
тва, сільського господарства, грошово-фінансової 
сфери, підвищили рівень життя населення, зменши
ли безробіття, сприяли залученню іноземного капі-
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талу в розвиток національної економіки. Це такі зміни, 
як: прийняття 12 червня 1995 року першої Консти
туції Азербайджану; Закон про приватизацію держав
ної власності; Закон «Про земельну реформу»; ряд 
указів щодо відновлення та розвитку фінансово-бан
ківської системи; указ «Про заходи щодо зміцнення 
соціального захисту населення та стабілізації фінан
сового становища економіки»; підписання контрактів 
з провідними нафтовими компаніями світу на роз
робку нафтових родовищ Каспію, реалізація «Кон
тракту століття», який наочнопродемонструвавуспі- 
хи нової нафтової стратегії. З метою організації більш 
ефективної роботи студентів ми пропонуємо засто
сувати самостійне опрацювання комплексу таких на
укових публікацій:

— Абдуллазаде Фатьма. Гейдар Алиев. Политический портрет: 
международная конференция «Азербайджан — Украина», 15 апре
ля 2003. -Киев, 2003. — 19с.

— Гусейнова Ирада. Гейдар Алиев — от политического руководи
теля к общенациональному лидеру. Баку, «Тахсил», 2005. -544с.

— Гасымлы АзерАгагасим. Становление политического режима 
в современном Азербайджане: автореф. дис. на соискание ученой 
степени кандидата политических наук: спец. 23.00.02 «Политичес
кие институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 
политические процессы и технологии"/Азер Агагасим Гасымлы. - 
Москва, 2009. — 26 с.

— Гулиев М. Е. Экономические связи Азербайджана с Российской 
Федерацией и проблемы их развития: дис. на соискание ученой сте
пени кандидата экономических наук: спец. 08.00.14 «Мировая эко
н о м и ка » ^ . Е. Гулиев. -Москва, 2002. — 152 с.

— ЗеньковичН. Гейдар Алиев. -М. :Яуза, Эксмо, 2007.— 608 с.
Друга частина спецкурсу присвячується вивчен

ню векторів зовнішньої політики Азербайджану за 
президентства Гейдара Апієва. Нами пропонується 
наступна тематика лекційних та практичних занять:

1. Спроба врегулювання Карабахської проблеми.
2. Стратегічне партнерство Азербайджану в 

Південно Кавказькому регіоні, Російською Федера
цією, США, Туреччиною та європейськими країнами.

Лекція №4 має зосереджуватись на спробах, що 
були здійсненні Г. А. Алієвим для врегулювання Кара- 
бахського конфлікту. Для формування цілісного уяв
лення про дану проблему викладач пояснює витоки- 
етнополітичного конфлікту між азербайджанцями і 
вірменами, який має давні історичні й культурні корі
ння та набув нової гостроти в роки радянської «пере
будови» (1987—1988), а в 1991—1994 роках призвів 
до масштабних військових дій за контроль над На
гірним Карабахом і деякими прилеглими територія
ми. Лектор акцентує увагу на тому, що після приходу 
до влади Г. Алієва конфлікт вирішувався мирним шля
хом, через застосування дій міжнародних організацій, 
зокрема ОБСЄ, була вперше прийнята чітка резолю
ція, що конкретно визначала політико-правові рамки 
врегулювання даного конфлікту. Для більш повного 
ознайомлення студентів з проблемою пропонується 
така наукова література:

— Гусейнова Ирада. Кавказ на пороге XXI века. Особая роль Г. 
Алиева в обеспечении мира в регионе//«Возраждение-ХХІ века». — 
Баку, 1998. — № 10. — 214—217.

— Гусейнова Ирада. Гейдар Алиев — от политического руководи

теля к общенациональному лидеру. Баку, «Тахсил», 2005. — 544с.
— Жирохов М. А. Карабах: земля роздора. -К: Изд. дом «Румб», 

2009.- 2 6 4  с.
— Мамедов А. С. Междунарі дные конфликты. Баку, «Образова

ние», 2002. — 208 с.
— Юносов А. Азербайджан е начале 21 века: конфликты и потен

циальные угрозы. Баку, 2007.— 14с.
Лекція №5 має за мету розглянути стратегічне 

партнерство Азербайджану в Південно-Кавказькому 
регіоні, з Російською Федерацією, США, Туреччиною 
та європейськими країнами. В лекції має бути висві
тлена та доведена думка про те, що основні контури 
зовнішньої політики Азе рбайджану окреслилися у 
процесі становлення національної незалежності, що 
був надто непростим порівняно з більшістю країн 
СНД, адже у геополітичному сенсі Азербайджан є ун
ікальним коридором до аспійської нафти та газу, а 
також надає силам коаліції, які очолюють США, дос
туп до Близького Сходу та Центральної Азії. Варто 
наголосити, що за доби г резидента Г. Апієва (1993— 
2003) проводилася політика співробітництва в рам
ках СНД при розбудові ві, щосин з країнами Заходу та 
Туреччиною, робилися сі роби активізувати відноси
ни з Росією, заохотивши її до активнішого розвґя- 
зання проблеми Нагірного Карабаху. Задля цього Г. 
Апієв брав активну участі. у роботі створеної в червні 
2000 р. «Кавказької четвірки» — регулярного зібран
ня лідерів трьох держав 3 акавказзя та Росії, що відбу
вається напередодні саі\< ітів СНД для обговорення й 
вирішення болючих проблем регіону. Для додатко
вого опрацювання теми пропонуємо використати 
таку літературу:

— Гаджиев А. Н. Россия и Азербайджан: Богом избранное род
ство: сб. статей. Баку: Гамун, 2007.

— Гасанов А. М. Внешняя по іитика Азербайджана: Европейские 
страны и США (1991 — 1996). Елку, Азернешр, 1998. — 315 с.

— Гулузаде В. Горизонты бу/іущого (рассуждения, беседы, ком
ментарии о внешней политике А іербайджанской Республики). Баку, 
1999, — 286 с.

— Гусейнова Ирада. Гейдар Алиев — от политического руководи
теля к общенациональному лидеру. Баку, «Тахсил», 2005. — 544 с.

— Самедов Ариф Васиф. Азербайджан в современной системе 
международных отношений (1993- 2003 гг.), 2004. — 315 с.

Програма спецкурсу передбачає також проведен
ня двох практичних заня' ь з наступних тем:

1. Реформування Азербайджану за роки президен- 
ства Г. А. Алієва (1993—1 003 рр.)

2. Карабахський конолікт: причини, розвиток та 
шляхи вирішення.

Практичне заняття №1 присвячено внутрішній 
політиці Гейдара Алієва, зокрема реформуванню 
Азербайджану за роки його президенства. На цьому 
занятті варто узагальнити знання про заходи рефор
мування країни, які покращили правову, економічну 
та соціальну сферу та визначити основні результати 
даних заходів. Готуючись до практичного заняття, сту
дентам пропонується Зс повнити таблицю «Основні 
заходи реформування Азербайджану за правління 
президента Г. Алієва (1993—2003 рр.)».
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Основні заходи реформування Азербайджану за 
правління президента Гейдара Алієва (19 93 -200 3  рр.)
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Практичне заняття №2 ми пропонуємо провес
ти у формі круглого столу «Карабахський конфлікт: 
причини, розвиток та шляхи вирішення». Студенти 
працюють у 4 підгрупах, що представляють такі сто
рони, як: Азербайджан, Вірменія, Карабах, міжнародні 
організації; вони отримую™ завдання: проаналізувати 
причини конфлікту, дослідити перебіг подій протис
тояння з точки зору тієї ст >рони яку вони представ
ляють. За підсумками заняття кожна підгрупа має 
підготувати своє бачення вирішення даної проблеми 
і презентувати'! її під час круглого столу.

Контроль та оцінювання знань за результатами 
спецкурсу проводиться у формі заліку, який має скла
датись з відповідей на теоретичні запитання, а також 
за результатами виконання практичної роботи.

Список викориотаноїлітератури
1. АлекскжА. Педагогіка вишої школи. Курс лекцій: модульне 
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С.Б.ХАМУЛЯК,
Львівський Регіональний Центр Оцінювання Якості Освіти

ІСТОРИЧНІ ПЕРСОНАЛИ 
У ПРОГРАМІ ЗНО

Інтерес до соціальної ролі та долі окремих осіб — 
творців історичного процесу простежується з 

давніх часів. Найвищої досконалості біографічний 
жанр набув за ранньоімперських часів, а його верши
ною вважають твори Плутаї їха, грека з Беотії, верхов
ного жерця храму Аполона в Дельфах, автора близь
ко 250 праць філософською тичного змісту. Серед них 
— «Паралельні життєписи» скомпонована із 46 біог
рафій видатних греків і римлян. Плутарх переслідує 
відверто далеку від політиї и мету — контрастно по
дати взірці доброго і поганого, гідного наслідування 
чи, навпаки, вартого огиди [Наталя Яковенко. Вступ 
до історії. Критика. Київ, 2 )07, ст. 55]. Автор «Пара
лельних життєписів» аж до КІХст. перетворюється на 
справжнього вихователя.

В першій половині XIX ст. англійський філософ 
історії Томас Карлайл обстоює тезу про те, що істо
ричний процес — це не сукупність «абстракцій, діаграм 
і теорем», а наслідок дії «безмежного числа біографій» 
реальних людей. На думку Карлайла, головна мета 
історика змусити Великих Людей перестерігати й на
дихати тих, хто живе сьогодні, адже ці люди «хоч 
пішли, але досі тут,хоч і померли, але все ще промов
ляють». Цю думку висловлював І.Франко у 1897 р.: 
«життєпис великих людей...дає змогу увійти в таємниці духу 
їхньої доби, бо саме в них цей дух міститься, в них він немов 
відтворюється і знаходить своє найвиразніше втілення» [там 
само]. Нині, після тривалої доби знеособлення історії, 
в умовах формування розвинутих інституцій грома
дянського суспільства та правової держави є цілком
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