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Моделювання соціально - культурного змісту навчальних курсів за модульної  системи

Нагальна суспільна проблема сьогодні – створення такої системи вищої освіти, яка б повно моделювала розвивальний соціально-культурний простір і давала змогу реалізувати позитивний потенціал особистості в оволодінні національними надбаннями. Такою є модульна система. Її суть полягає в комплексному поєднанні теоретичних, прикладних і практичних засобів пізнання, з допомогою яких досягається прогресивна заміна традиційних, інформаційно - екстенсивних методів навчання на інноваційні, інтенсивно - розвивальні ідеї та освітні технології. Останні мають психолого-мистецький зміст і передбачають забезпечення повноцінного – відкритого й індивідуалізованого розвивально–освітнього простору для кожного викладача і студента.
На наш погляд, саме модульна система володіє найперспективнішими технологіями гуманізації вищої освіти. Саме через внутрішньо вмотивовану  розвивальну педагогічну взаємодію продуктивно реалізується позитивний потенціал студентів на шляху їх входження в суспільне життя, а міжіндивідуальні та міжгрупові взаємини підносяться на якісно новий духовний рівень; 
Процедура проектування соціально-культурного змісту навчальних модулів здійснюється на основі державних програм  і передбачає проходження трьох етапів:
а) конкретно-змістовного визначення структури модулів знань, норм і цінностей; 
б) обґрунтування оптимального змісту розвивальної взаємодії викладача та конкретного студента на основі унормованого психолого-педагогічного поля етапів цілісного модульно - розвивального процесу; 
в) створення набору матриць соціально-культурного змісту навчальних курсів за універсальною методологічною моделлю.
Зміст навчального модуля, як логічно завершеної, відносно самостійної та цілісної частини навчального курсу, є визначальним в організації кредитно-модульного навчання. Під час проектування змісту навчального модуля, на наш погляд, необхідно дотримуватися таких етапів: 
 по-перше, конкретно-змістовного визначення структури модулів знань, умінь, навичок; 
 по-друге, обґрунтування оптимального змісту взаємодії викладача та студента на основі унормованого психолого-педагогічного поля цілісного кредитно-модульного процесу; 
по-третє, створення повного набору інноваційного програмно-методичного забезпечення освітнього процесу, компонентів якого достатньо, щоб викладач і студент могли наладити повноцінні паритетні взаємини і здійснювати вибір форм, методів і засобів навчання в нормативно заданому соціально-рольовому полі.
Отже, одним із основних напрямів реформування національної освіти є ґрунтовне оновлення змісту діяльності вищих навчальних закладів на принципах стійкого соціально-культурного поступу гуманітарної  сфери суспільства. У цій ситуації саме модульно-розвивальна система реалізує парадигму розвитку національної освіти і передбачає створення комплексу інноваційних програмно-методичних засобів.


