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рівні; вчитися впродовж життя й бути сучасно навченим; генерувати нові ідеї, бути креативним;
виявляти, ставити та вирішувати проблеми; вести пошук, оброблення та аналіз інформації з різ-
них джерел; розробляти та управляти проектами; критично оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт; планувати та управляти часом тощо.

Комунікативність – усвідомлення необхідності та досягнення відкритості та активності
особи до встановлення та реалізації різнобічних суспільних зв’язків. Комунікативни компетенції
формуються в процесі оволодіння засобами та методами спілкування як основного способу сус-
пільного розвитку особи, набуття здатностей: усного та письмового спілкування рідною мо-
вою, володіння іноземними мовами; використання інформаційних і комунікаційних технологій;
міжособистої взаємодії; спілкування з нефахівцями своє галузі та експертами з інших галузей
тощо.

Ціннісно-смислові якості – усвідомлення змісту та значення цінностей і смислів людини та
суспільства Європейської цивілізації в їх функціонуванні та розвитку, їх об’єднавчої ролі в забез-
печенні гармонійності індивідуального та суспільного життя людей. Набуття цих компетенцій
досягається в процесі оволодіння європейськими цінностями та морально-етичними нормами
шляхом набуття здатностей: бути критичним і самокритичним; бачити нове та бути прихиль-
ним до нововведень; діяти в команді; формувати власні мотиви дій і мотивувати інших; цінувати
та поважати різноманітність і мультикультурність суспільного середовища; проявляти ініціатив-
ність і підприємливість; діяти на засадах прийнятих у конкретному середовищі етичних норм; ді-
яти послідовно та наполегливо по виконанню поставлених завдань і взятих зобов’язань; діяти на
засадах рівних можливостей і гендерної рівності тощо.

Формування гуманітарної складової освітніх (наукових) програм є важливою складовою якіс-
ної сучасної освіти. Її зміст повинен стати предметом ґрунтовного розгляду фахівцями в сфері
гуманітарної освіти на всеукраїнському рівні та включений до стандартів освіти як їх норматив-
ний компонент. Викладений перелік гуманітарних компетенцій слід розглядати як пропозиції, які
можуть сприяти досягненню даної мети.

До предметного поля освітніх (наукових) програм підготовки фахівців з вищою освітою по-
винні бути включені лише ті дисципліни, зміст яких спрямований на формування чітко визна-
ченого переліку гуманітарних компетенцій. Крім того, зміст обраних дисциплін та їх вивчення,
повинні бути структуровані за такими формами, що забезпечують набуття особою певного рів-
ня компетентності, здатностей досягати цілі та володіти способами дій, відображених у ком-
петеціях.

Основними напрямками структурування навчального матеріалу кожної дисципліни та методи
його освоєння, що формують компетентність особи, є: знання, розуміння, судження (оцінювання),
застосування, аналіз, синтез. Для набуття гуманітарних компетентностей додатково можуть ви-
користовуватися такі форми, як сприйняття, реагування, ціннісна орієнтація, організація та
концептуалізація, характеристика системи цінностей. В організації вивчення окремих дисцип-
лін можуть бути використані: імітація, досягнення точності, поєднання, натуралізація.

 Важливо наголосити, що кожна форма набуття особою компетентності підлягає оцінюванню
за встановленою у навчальному закладі шкалою. Загальний підсумок результатів оцінювання, за
кожною формою оволодіння матеріалом навчальної дисципліни, відображає рівень компетентно-
сті особи, виступає кінцевим результатом навчання. Форми структуризації навчального матеріа-
лу та методики оцінювання результатів вивчення дисциплін є основною складовою робочих на-
вчальних програм і не входять до освітнього стандарту.

Усик В.І., к.е.н., доцент
кафедри макроекономіки та державного управління

ЕВАЛЮАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ

Сучасні умови розвитку вимагають від професійної підготовки фахівця не тільки глибоких
знань за обраною спеціальністю, але й уміння правильно та результативно використовувати
їх у практичній діяльності. Наші магістри повинні вільно орієнтуватися в макроекономічному
середовищі, проводити якісний аналіз, визначати тенденції, що характеризують макроеконо-
мічні явища, і на основі цього самостійно приймати управлінські рішення. Але, на жаль, сьо-
годні в більшості випадків переддипломна практика, яка є основним етапом саме практичної
підготовки, має формальний характер, тому не здатна виховати в молодій людині риси лідера
та управлінця.
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Еволюція як процес оцінки певного явища, тобто фактичних результатів порівняно з більш
ранніми припущеннями, тобто бажаними результатами, часто використовується в освітній діяль-
ності багатьох країн, у тому числі успішних реформаторів освітянської діяльності. Цей процес
визначає якість об’єкта або дії відповідно до встановлених критеріїв з метою кращого розуміння
чи розвитку [1].

Як правило, процес еволюції відбувається у 8 етапів:
1) аналіз потреб – визначається що оцінюється, з якою метою та для кого; 2) план – обираєть-

ся тим моделі еволюції, адже є, наприклад, зовнішня та внутрішня, ех-post та ех-ante, пояснюва-
льна та моніторингова і т.д.; 3) проект – самий важливий етап, адже на ньому відбувається вибір
об’єкта, критичних питань, критеріїв оцінювання, вибирається методологія та інструменти і т.д.;
4) генерування даних – формується база даних для оцінки; 5) аналіз даних – обираються адекват-
ні методи обробки даних; 6) звіт – формується на вимогу; 7) поширення результатів; 8) викорис-
тання результатів.

Сьогодні органи державної влади та місцевого самоврядування мають потребу в ініціатив-
них і кваліфікованих фахівцях нової генерації. Еволюція практичної підготовки студентів дасть
змогу відповісти на питання чому існують з цим проблеми та визначити ефективніші форми
практики.

Отже, об’єктом оцінювання є практика студентів-магістрів кафедри макроекономіки та дер-
жавного управління. Метою цього процесу є переосмислення формату практичної підготовки
студентів і врахування існуючих недоліків для їх усунення. Оцінювання проводилося завдяки
опитуванню 4 основних фокус-груп: роботодавців, випускників, студентів-магістрів і викладачів
кафедри. Ключові питання, які ставилися суб’єктам оцінювання були пов’язані зі станом самого
процесу, з проблемами, які виникають, і пропозиціями щодо покращення практичної підготовки.

У результаті опитування було зроблено такі висновки.
1. Випускники кафедри зазначають, що в більшості випадків бази практики не були зацікав-

лені в тому аби навчати студентів. Причинами цього випускники називають, по-перше, постійну
реорганізацію органів державної влади, по-друге, відсутність мотиваційного елементу у праців-
ників – адже вони за це не отримують плати і не мають вільного часу.

2. Нинішні студенти-магістри очікують, що практика стане саме тим місцем, де вони зможуть
реалізувати свої теоретичні знання та отримати практичні навички, реальний досвід роботи з
можливістю майбутнього працевлаштування.

3. Роботодавці відзначають проблему обмеженості ресурсів, адже вони не мають змоги виді-
лити робочого місяця для практиканта. Крім того, роботодавці наголошують, що вони обмежені
в часі аби навчити практиканта. Але в той же час роботодавці не задоволені спеціальними знан-
нями молодих фахівців, які часто відірвані від реалій і зазначають, що це проблема університе-
ту, який дає хороший обсяг базових знань, але не концентрується на спеціальних знаннях моло-
дих фахівців. На нашу думку, це твердження є суперечливим, адже саме практика повинна
надати ці знання.

4. Викладачі-керівники практики від університету стверджують, що часто бази практики не
дають необхідної статистичної інформації, а в більшості випадків взагалі не приділяють уваги
студентам. У той же час викладачі зазначають, що можливо для покращення процесу практики
необхідно змінити підхід до формулювання завдань, а саме зробити індивідуальне завдання на
практику прикладнішим і виходити з точки зору з’ясування потреб практики в необхідних нави-
чках і вміннях студентів. Крім того, всі викладачі зійшлися на думці про часткову заміну практи-
ки магістрів такими формами як тренінги, лекторії, воркшопи, літні школи з питань державного
управління та місцевого самоврядування.

Результати евалюації показали, що формат практичної підготовки студентів-магістрів вимагає
якісного переосмислення, а процес її реформування має стати поштовхом до модернізації загаль-
нонаціональної системи підготовки управлінських кадрів нової генерації, які здатні мислити кре-
ативно, вирішувати професійно та ефективно поставлені державною завдання, забезпечувати ре-
алізацію функцій щодо підвищення демократії, стабільного соціально-економічного та
політичного розвитку держави.
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