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 групова командна робота передбачає наявність аудиторій з
відповідними вимогами щодо простору й технічного устаткуван-
ня, рівень забезпеченості якими в нашому університеті також не-
достатній;

 сучасний викладач-тренер має володіти необхідною профе-
сійною, методичною, соціальною та особистісною компетенцією
для проведення тренінгових занять.

Західний досвід показує, що застосування тренінгових техно-
логій навчання є невід’ємною складовою як професійної бізнес-
освіти, так і академічної освіти. Розробка групових робіт, опра-
цювання кейсів та виконання на їх основі індивідуальних завдань
є звичайною практикою навчання студентів, починаючи з першо-
го курсу. На магістерському рівні навчальною програмою з будь-
якого предмету передбачено розгляд декількох кейсів, які дозво-
ляють розкрити ключові теми та концепції курсу. Причому часто
екзаменаційні завдання включають запитання, які апелюють до
кейсів, що розглядалися протягом семестру.

Ми переконані у необхідності більш широкого застосування
тренінгових технологій, в тому числі на рівні магістратури, коли
студенти набувають досвід практичної професійної діяльності,
мають потребу в розвитку навичок бізнес-комунікацій, ефектив-
них дискусій та презентацій. Вважаємо за доцільне впроваджува-
ти тренінгові методи навчання при вивченні усіх фахових дисци-
плін, що потребує певних зусиль для їх для відповідного мето-
дичного, організаційного та матеріально-технічного забезпечення.

А. Ф. Баторшина, ассистент
кафедри міжнародних фінансів

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ

Сучасні економічні перетворення в Україні потребують суттє-
вих змін у системі підготовки кадрів. На сьогодні ринок праці
вимагає від спеціалістів уміння працювати активно й професійно,
поєднувати набуті знання з власними творчими здібностями,
уміння використовувати новаторський підхід у вирішенні прак-
тичних завдань.

При підготовці фахівців з економіки вкрай важливим залиша-
ється застосування в процесі навчання методик активної групової
роботи, що сприяють всебічному гармонійному розвитку умінь,
навичок і особистісних якостей студентів, створенню сприятли-
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вої атмосфери на практично-семінарських заняттях, а також фор-
муванню навичок роботи в колективі.

Сьогодні студенти зацікавлені в отриманні теоретичної інфор-
мації у поєднанні з вирішенням практичних завдань, вони відчу-
вають потребу в засвоєнні таких знань, умінь та навичок, котрі
знадобляться їм у подальшій професійній діяльності. Тільки за-
лучення студентів до практичної діяльності (наряду з отриман-
ням теоретичної інформації) здатне спонукати пробудженню в
них потягу до знань, прояву власних здібностей, творчого підхо-
ду до навчання, прагнення до аналізу результатів власної та ко-
лективної праці; а також сприяти всебічному розвитку особисто-
сті, формуванню професійних умінь студентів як майбутніх фа-
хівців.

Найбільш ефективною та дієвою методикою активізації на-
вчання студентів є тренінг. Він передбачає навчання через дію та
передбачає модифікацію набутих знань та навичок студентів через
набуття навчального досвіду. Тренінги націлені на розвиток здіб-
ностей студентів та задоволення потреб майбутніх роботодавців.

Активне використання тренінгів на практично-семінарських
заняттях має неабияке практичне значення у підготовці майбут-
ніх фахівців до роботи на підприємствах та в організаціях, а та-
кож поступово готує майбутніх магістрів до ефективного та ре-
зультативного проходження переддипломної практики на п’ятому
році навчання.

Проведення тренінгів має на меті ліквідувати відмінність між
організаційними вимогами та наявними знаннями і навичками
студентів. Основними перевагами тренінгів перед іншими фор-
мами навчальних занять є:

 чітка підпорядкованість головній навчальній меті — трену-
ванню навичок;

 орієнтація на розв’язання конкретної практичної проблеми;
 можливість використання кінцевих результатів, отриманих

у тренінгу, в практичній діяльності;
 можливість поєднання кількох різних методів активізації

навчальної діяльності студентів (дискусія, кейс-метод, мозкова
атака, управлінська гра);

 посилення мотивації та ентузіазму студентів у процесі ви-
вчення економічних дисциплін;

 можливість демонстрації кожним студентом уміння само-
стійно виконувати практичні дії;

 надання можливості кожному студенту спробувати себе в
ролі учасника ринкових процесів.
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На нашу думку, організація та проведення тренінгів на прак-
тично-семінарських заняттях надасть можливість студентам за-
стосувати свої теоретичні знання при вирішенні конкретних
практичних завдань, навчить студентів поєднувати набуті знання
з власними творчими здібностями, сприятиме формуванню в них
таких професійних умінь та особистісних якостей, які необхідні
для успішного здійснення майбутньої професійної діяльності.

Н. О. Бескоровайна, ст. викл. кафедри
іноземних мов фінансово-економічного факультету

ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Традиційно ділову гру відносять до числа методів активного
навчання. Область застосування ділових ігор як особливого ме-
тоду навчання досить широка: економіка, менеджмент, педагогі-
ка, психологія і т.д.

Ділова гра, як методичний прийом, має певні відмінності від
традиційних методів навчання. У ділових іграх рішення прийма-
ються колективно, колективна думка формується при захисті рі-
шень самої групи, а також при критиці рішень інших груп.

Ділова гра може містити в собі цілий комплекс методів актив-
ного навчання, наприклад: дискусію, мозковий штурм, аналіз
конкретних ситуацій, дії по інструкції і т.п.

Специфіка навчальних можливостей ділової гри, як методу
активного навчання, порівняно з традиційними іграми полягає в
наступному:

1) процес навчання максимально наближений до реальної
практичної діяльності фахівців. Це досягається шляхом викорис-
тання в ділових іграх моделей реальних соціально-економічних
відносин;

2) метод ділових ігор являє собою спеціально організовану ді-
яльність по практичному застосуванню теоретичних знань.

Багато інших особливостей ділових ігор обумовлюють їхні
переваги порівняно з традиційними методами навчання. Загалом
освітній ресурс ділових ігор полягає в тому, що в них моделюєть-
ся більш адекватний для формування особистості фахівця пред-
метний і соціальний контекст. Ця теза може бути конкретизована
в наступному вигляді:

― гра дозволяє радикально скоротити час нагромадження про-
фесійного досвіду;


