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АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
В ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 

 
Сучасні тенденції у сфері вищої освіти України насамперед 

визначаються запровадженням принципів Болонської конвенції. 
Один з них полягає у використанні навчальних методик, орієнто-
ваних на формування у студентів професійних компетенцій. Важ- 
ливе місце серед цих методик належить тренінговим технологіям, 
які мають ряд переваг порівняно з традиційним способом органі-
зації навчання. Насамперед, головною перевагою є те, що у 
центрі навчального процесу знаходиться студент, а не викладач. 
По-друге, роль слухача у процесі отримання знань є максимально 
активною, при цьому завдання викладача полягає у створенні мак- 
симально сприятливих умов, які б орієнтували, стимулювали 
студента до отримання необхідних знань. Викладач виступає пе-
реважно у ролі модератора дискусії, ініціатора евристичної бесі-
ди чи організатора обговорення навчальної проблеми. Власне 
цим і обумовлюється центральне місце активних методів навчан-
ня у тренінгових технологіях.  

Застосування активних методів у навчальному процесі вима-
гає від викладача досконалого розуміння їх сутності, значення, 
переваг та недоліків. Так, наприклад, міні-лекція — це метод на-
вчання, який доцільно застосовувати при викладенні нового тео-
ретичного матеріалу або надання інструктивних вказівок. Інфор-
мація надається в односторонньому порядку від викладача до 
студентів, але на відміну від традиційної лекції міні-лекція три-
ває лише 20—25 хвилин. Такий формат надання теоретичного 
матеріалу має ряд переваг, зокрема: легкість організації, доціль-
ність при обмеженні часу, ефективність для систематизації знань 
за короткий час. Недоліки цього методу є аналогічними щодо 
тих, які притаманні звичайній лекції, а саме — пасивність учас-
ників, можливість переобтяження аудиторії інформацією, вплив 
лише на слухові канали, неможливість врахування диференціації 
сприйняття матеріалу студентами.  

Більшість недоліків репродуктивного підходу при проведенні 
лекційних занять можна подолати застосувавши метод «ажурна 
пила», суть якого полягає у самостійному ознайомленні студен-
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тами з окремими підпроблемами загальної проблеми під час за-
няття з наступним обміном інформацією у малих групах, кожен 
учасник якої повідомляє іншим свою частину загальної пробле-
ми. При цьому головне завдання викладача полягає у тому, щоб 
контролювати процес передачі інформації студентами та визна-
чити проблемні аспекти, які викликали найбільше труднощів у 
сприйнятті студентами. Саме на таких аспектах у підсумковій ча-
стині заняття викладач має закцентувати увагу аудиторії. Перева-
ги цього методу очевидні — це значно вищий відсоток сприйнят-
тя нової інформації, ніж під час звичайної лекції чи міні-лекції 
(американські вчені довели, що коли людина, ознайомившись з 
новою інформацією, повинна виступити у ролі доповідача у рам-
ках малої групи, вона засвоює у три—п’ять разів більше інфор-
мації, ніж коли б вона отримала її від лектора); висока мотива-
ційна складова, оскільки кожен учасник групи відчуває відпо- 
відальність перед іншими; залучення абсолютно всіх слухачів у 
процес опрацювання навчального матеріалу; значна економія ча-
су (студенти таким чином можуть отримати втричі більше інфор- 
мації, ніж під час звичайної, навіть дуже інформаційно-насиче- 
ної та інтенсивної лекції); формування у студентів навичок вибір- 
кового осмислення матеріалу, відмежування важливої інформації 
від неважливих даних; розвиток слухової та зорової пам’яті; ви-
користання методу «навчання» у співпраці, коли слабші учасни-
ки навчального процесу за необхідності можуть отримати роз’яс- 
нення від сильніших; вироблення навичок поєднання презентації 
і сприйняття тощо. Серед недоліків можна назвати такі: ризик 
неправильного засвоєння інформації, яка подається нефахівцем; 
ризик неоднакового та невідповідного сприйняття виступів сту-
дентів у малій групі; обмежена можливість викладача щодо конт- 
ролю рівня засвоєння інформації слухачами, можливо вона за-
надто складна для аудиторії і потребує значної вступної роз’яс- 
нювальної складової.  

Ще одним ефективним методом подання нового теоретично- 
го чи прикладного матеріалу є демонстрація — метод, який дозво-
ляє комбінувати вербальні і невербальні практичні знання при за-
стосуванні інструктивних вказівок. Перевагами демонстрації є 
конкретність, вплив на слухові та візуальні канали сприйняття, по-
ліпшення засвоєння матеріалу підвищеної складності завдяки  
послідовності виконання складних дій. Недоліки полягають у то-
му, що цей метод не завжди можна використовувати для вели- 
ких груп, та не всі демонстраційні матеріали можна застосувати в 
аудиторії. 
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Під поясненням слід розуміти словесне тлумачення обґрунто-
ваних ознак, властивостей, предметів, явищ, принципів дій. По-
яснення використовують разом з демонстрацією чи розповіддю. 
Значимість цього методу має більшу питому вагу, ніж розповідь, 
адже програма навчального тренінгу в більшості професій побу-
дована у такий спосіб, що тренеру доводиться частіше пояснюва-
ти, тлумачити, ніж розповідати. 

Для бесіди як навчального методу характерний діалог між тре-
нером та студентами у формі запитань та відповідей. Колективна 
бесіда може передувати виконанню практичних вправ. Доцільно 
використовувати три типи бесід: для вивчення нового матеріалу, 
який пов’язаний із знаннями, уміннями, які належить засвоїти; для 
відтворення раніше засвоєних знань, умінь, теоретичне їх обґрун-
тування; для перевірки і контролю результатів тренінгу. 

Усі вищезазначені методи покликані активізувати процес по-
дання нового навчального матеріалу, проте, зазвичай, вони май-
же ніколи не використовуються у тренінгових технологіях окре-
мо, і завжди застосовуються у комбінації з іншими активними 
методами. Наприклад міні-лекція чи розповідь часто доповню-
ється імітаційною діяльністю, ситуативними завданнями, ділови-
ми іграми, тестуванням; пояснення чи бесіда застосовуються у 
комбінації з проблемно-орієнтованою дискусією, мозковою ата-
кою, індивідуальними завданнями чи роботою в малих групах. 
Мозкова атака — це метод, який дозволяє вирішувати проб- 

леми за рахунок збору великої кількості можливих варіантів про-
позицій за короткий проміжок часу. Головною умовою цього ме-
тоду є заборона критики ідей учасників. Після збору ідей здійс-
нюється їх обговорення і селекція найбільш ефективного ва- 
ріанту вирішення навчальної проблеми. Перевагами є швидкий 
збір інформації та ідей та отримання додаткових знань. До недо-
ліків фахівці відносять необхідність наявності у слухачів відповід- 
них навичок та специфічних умов. 
Імітаційна діяльність — це метод, який визначає модель реаль- 

ної діяльності, в якій учасники виконують різні професійні ролі 
досягаючи різні цілі, при цьому викладач створює умови, які об-
межуються системою правил. Таким чином студенти виконують 
активну роль, отримують можливість розвивати професійні на-
вички, які практично неможливо тренувати в реальному житті 
без отримання негативних наслідків, реалізується ефективний 
зворотній зв’язок. Головним недоліком є те, що розробка та про-
ведення імітаційних ігор потребують значних затрат часу з боку 
викладацького колективу. 
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Особливе місце в системі активних методів належить ситуа-
тивним вправам (або кейсам). Кейс — це метод, який є особли-
вим конкретним завданням у формі опису реальної ситуації, що 
вимагає від учасників обов’язкового прийняття рішення з окрес-
лених проблем; насамперед — це розповідь про реальну управ-
лінську проблему чи ситуацію, що може виникнути в економіч-
ній діяльності, і яка, як правило, вимагає прийняття певного 
управлінського рішення. В кейсі стисло подаються основні риси 
ситуації, ілюструється її неоднозначність, складність. Часто опис 
ситуації здійснюється з точки зору людини, якій потрібно прий- 
няти рішення у реальній, а не вигаданій на основі загального до-
свіду автора, ситуації. Згідно концепції гарвардської школи біз-
несу, створення та використання кейсів базується на певних 
принципах. Зокрема це — правдивість опису, відтворення реаль-
ної ситуації; точність діагностики ситуації; орієнтація на стиму-
лювання студентів до формування різних альтернатив та прийнят- 
тя раціональних рішень з використанням обґрунтованих критері-
їв; комплексність, завершеність та цілісність інформації. Цей ме-
тод найбільш ефективний, коли рішення повинні прийматись на 
основі аналітичних умінь та навичок; він розрахований на актив-
не залучення слухачів до аналізу специфіки ситуації, вибору 
стратегій, обґрунтування та відстоювання доцільності своєї пози-
ції. Серед недоліків, звичайно, — необхідність значних витрат 
часу при розробці кейсу, а також високі вимоги до знань, умінь 
та навичок слухачів. 

Для ефективного опрацювання економічної проблеми викори-
стовують дискусію, яка часто має форму обговорення, спрямова-
ного на з’ясування істини з метою відпрацювання вмінь здійсню-
вати певну управлінську чи виробничу функцію конструктивно, 
вільно і творчо. Викладач-тренер має бездоганно володіти навич-
ками «творчого слухання», бути прикладом у цьому відношенні 
для своїх студентів, оскільки володіння вмінням слухати є не 
менш важливим у професійній діяльності економіста, ніж навич-
ки презентації. Навчальний метод, під час якого учасники здійс-
нюють обмін інформацією та ідеями з метою пошуку оптималь-
ного вирішення проблеми та вироблення спільної, погодженої 
позиції, називається проблемно-орієнтовною дискусією. Перева-
гою методу є те, що під час активної діяльності учасників реалі-
зуються пізнавальні, мотиваційні, соціальні та поведінкові цілі. 
Недоліками дискусії є тривалість у часі, неможливість повного 
контролю, неефективність для великих груп (з чисельністю біль-
ше 15 осіб), ризик виникнення незадоволення учасників. 
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Важлива роль у системі активних методів належить діловим 
(управлінським) іграм, метою яких є інтеграція управлінських 
функцій учнів та організація їх роботи в команді. Основним ін-
струментом активного навчання є малі групи з 3—5 учасників, 
які становлять собою управлінську команду. Учасникам пропо-
нуються для рішення ситуації складних управлінських проблем з 
питань маркетингу, фінансів, організації виробництва чи управ-
ління персоналом. Розподіл обов’язків групи здійснюється учас-
никами самостійно. Між командами відбувається змагання, ре-
зультати та обговорення якого визначається наприкінці ділової 
гри. Перевагами ділових ігор є активна участь учасників, обмін 
досвідом, кооперація в групі, висока мотивація, найкраща ре-
зультативність, конкретність змісту та тісний зв’язок з навчаль-
ною темою. Серед головних недоліків — можливість виникнення 
конфлікту, складність у підготовці та реалізації цілей. 

Застосування розглянутих активних методів не лише значно 
підвищує рівень сприйняття та засвоєння навчальної інформації 
студентами, але й мотивує їх до самонавчання, сприяє виникнен-
ню у студентів інтересу до конкретної сфери майбутніх профе-
сійних ролей та економічних функцій.  

 
 
 
 

М. М. Фельдгольц, асист.,  
кафедра фінансів  

 
 
 

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ  
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 

 
 
Навчальний план дисципліни «Фінанси» постійно вдоскона-

люється в напрямку стимулювання студентів до більш творчого 
підходу до оволодіння матеріалом. У контексті Болонського про-
цесу це означає підвищення кількості балів за індивідуальну ана-
літичну роботу студента, висвітлення ним дискусійних питань та 
активну участь в обговоренні всієї групи. Відповідно вага інших, 
традиційних методів контролю, які здебільшого відбуваються в 
письмовій формі і, як правило, вимагають лише базових знань 
підручника, поступово зменшується. 


