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РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ ЯК МЕТОДИКА "ЗАНУРЕННЯ"
СТУДЕНТА У ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Марущенко О.А.

Рецензування наукових джерел як методика навчання не є чимось 
абсолютно новим у практиці сучасної вищої школи України. Та й під самим 
поняттям "інновація" не завжди криється щось виключно нове: інновацій
ним прийнято вважати усе, що принципово змінює конкретне середовище 
впровадження, і ця "змінна" може не нести у собі яскраво вираженої но
визни, проте бути "тут і зараз" тим унікальним чинником, що надає сере
довищу імпульсу до розвитку та реально трансформує його.

Саме такою інноваційною технологією, здатною суттєво покращити 
"занурення" у предметне поле навчальної дисципліни, а отже і сприяти 
якості її засвоєння, може стати рецензування наукових джерел. Активна 
за своєю суттю, колись доволі поширена, але наразі дещо призабута ме
тодика, за умови її адаптації до сучасного контексту навчального процесу, 
має стовідсотковий потенціал успішного використання при вивченні будь- 
яких теоретичних дисциплін (зокрема, цей текст побудований на досвіді 
викладання курсу "Філософія") і також може успішно застосовуватися на 
клінічних кафедрах.

Як не дивно, рецензування наукових джерел як методика навчання 
вкрай рідко ставала предметом глибинних досліджень. Певним виключен
ням є філологічне предметне поле, де цей метод досліджувався як проб
лемний метод вивченні мови, зокрема писемного мовлення (J.S. Hed- 
gecock, N. Lefkovits, Р. Rollinson, П. Сисоєв, К. Мерзляков та інші). "Філо
софську рецензію" як метод активного навчання в останнє десятиліття 
активно досліджували Р. Алашеєва та Я. Макакенко, натомість зміст самої 
методики, що більше схожа на авторську, лише частково перекликається 
з "класичною" рецензією наукових джерел, зокрема описаною і в наведе
ному нижче тексті. Отже, зважаючи на недостатню вивченість вказаної теми, 
метою цієї публікації є характеристика змісту та потенціалу рецензування 
наукових джерел як методики, що дозволяє глибше "зануритися" у проб
лемне поле будь-якої навчальної дисципліни.

- 81 -



Слід зазначити, що її впровадження потребує спеціальної попередньої 
роботи викладача зі скрупульозного підбору наукових текстів (15-20 для 
початку має бути достатньою кількістю), що стануть предметом майбут
нього студентського аналізу. Це можуть бути наукові та науково-популярні 
статті й тези доповідей, невеликі за обсягом глави монографій, описи ре
зультатів досліджень, стенограми наукових дискусій -  будь-які матеріали, 
що, з одного боку, дозволять глибше зануритися у проблематику курсу (його 
окремих тем), а з іншого, матимуть таку форму подання та стиль викладен
ня, що не спричинять складностей у сприйнятті тексту студентством.

На початковому етапі такий вид студентської роботи, як рецензування 
наукових джерел, має бути інкорпорований до робочої програми з навчаль
ної дисципліни. Його використання рекомендується, передусім, як різно
вид позааудиторної самостійної роботи (що у подальшому підлягає оцінці 
з боку викладача з присвоєнням певної кількості додаткових балів), хоча 
теоретично рецензуванню наукових джерел може бути присвячений пев
ний час аудиторної роботи.

На першому практичному занятті з дисципліни викладач доводить до 
відома студентства можливість виконання цього виду навчальної діяль
ності, розкриває його сутність, описує процедуру, оприлюднює перелік 
з назвами наукових джерел, що підлягатимуть рецензуванню. Особі, яка 
виявила бажання взяти у такому різновиді роботи участь, надається нау
кове джерело для аналізу (текст) і бланк рецензії, що включає такі обов'яз
кові загальні компоненти:

-  авторство джерела і його повна назва, аналізовані сторінки;
-  назва теми навчальної дисципліни, для "занурення" у яку аналі

зується джерело;
-  ПІБ студента, курс і група.
Змістовна частина рецензії передбачає надання розширеної відповіді 

на такі три запитання (можуть змінюватися в залежності від контенту на
вчальної дисципліни):

1. Послідовно та коротко викладіть основні ідеї проаналізованого 
тексту. (Цей блок має наочно продемонструвати вміння студента аналізу
вати та логічно викласти прочитаний матеріал, виокремивши до того ж 
головне у ньому.)

2. Чи згодні ви з авторською позицією? Наведіть, будь-ласка, ваші 
особисті критичні зауваження щодо прочитаного. Надайте інші свої ко
ментарі. (Ця частина рецензії вказує на важливість побудови власної аргу
ментованої точки зору, вчить формуванню критичної позиції, у тому числі 
щодо так званих незаперечних авторитетів.)

3. На які запитання, попри очікування, ви незнайшли відповіді у тексті?
І якби була можливість, що саме ви запитали б у автора? (Розвиваючи 
фантазію вбік побудови умовного діалогу з автором, цей блок рецензії сти
мулює до пошуку нерозкритих аспектів теми, а отже -  і напрямів подаль
ших її досліджень. Родзинкою використання методики є, коли це можливо, 
реальний контакт викладача з автором публікації і відповідне звернення 
щодо надання короткої відповіді на запитання студента -  практика вказує 
на просто приголомшливий ефект від такого викладацького ходу.)
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Рецензування наукових джерел як методика має беззаперечні пере
ваги використання у навчальному процесі. Виокремимо ключові з них:

а) як, можливо, жодна інша, вона формує навички якісної самостійної 
роботи з науковими першоджерелами;

б) носить виключно творчий, авторський характер: студентські ре
цензії на ті самі наукові джерела іноді можуть відрізнятися докорінно;

в) фактично виключає плагіат: вірогідність віднайти у глобальній ме
режі готові рецензії на спеціально підібрані викладачем сучасні наукові 
твори мізерно мала (ще й тому, що навіть сам жанр рецензії сьогодні не є 
дуже популярним). Принаймні сам викладач може подбати про це особисто, 
перевіривши таку наявність ще на початковому етапі.

Умовними мінусами використання методики є хіба що значні часові 
ресурси, що потрібні для написання якісної рецензії (ось чому вона реко
мендується все-таки як форма позааудиторної самостійної роботи), а та
кож необхідність періодичного оновлення викладачем банку наукових дже
рел для студентського аналізу.

Підсумовуючи сказане, зазначимо: потенціал методики рецензування 
наукових джерел наразі є явно недооціненим з боку кафедральних колек
тивів вищої школи. В умовах зміни парадигми сучасної освіти, рецензування 
наукових джерел, зогляду насвої переваги над багатьма іншими вживаними 
методиками навчання у вишах, може чудово вписатися у канву викладання, 
стати інструментом розвитку творчості студента, його критичного мислення.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ШЛЯХОМ ІННОВАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ

Мозгова Т.П., Лещина І.В., Федорченко С.В., Хаустов М.М., 
Георгієвська Н.В., Зеленська К.О., Литвиненко В. В.

Вступ. Професійна орієнтація та формування основ спілкування май
бутніх фахівців є важливим складовим елементом системи підготовки кадрів, 
регулятором зв'язку між системою освіти та практичною діяльністю.

Професійна підготовка фахівця -  це динамічний, цілеспрямований 
процес, кінцевою мета якого -  формування комплексу професійних якос
тей особистості, а також комунікативних здібностей та культури [1].

Сучасне суспільство розглядає комунікативну компетентність фахівця 
як певний рівень сформованості особистісного та професійного досвіду 
взаємодії з оточуючими, потрібний індивіду, щоб у межах власних здібнос
тей та соціального статусу успішно функціонувати в професійному сере
довищі та суспільстві.

Мета дослідження: підвищення комунікативної компетенції майбутніх 
лікарів.

Матеріал та методи дослідження: на підставі теоретичного аналізу 
літератури та проведеного дослідження й матеріалів дослідження було 
здійснено оцінення результатів, яке свідчило, що окремі студенти не зав
жди спроможні будувати власну взаємодію з іншими учасниками спілку
вання як в медичному середовищі, так і зі співробітниками навчально-ви
ховного процесу [2]. Аналіз наукових джерел з питань професійного спілку
вання майбутнього лікаря дозволив з'ясувати, що є додаткові резерви в
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