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ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

У ПОТОЧНІЙ ТА ПІДСУМКОВІЙ УСПІШНОСТІ

Специфіка нинішнього етапу суспільних трансформацій поля-
гає у об’єктивній необхідності випереджаючого розвитку освіти
та оперативній підготовці нового покоління конкурентоспромо-
жних працівників, здатних до саморозвитку та активної життєді-
яльності у швидкоплинному світі, з високою адаптаційною мобі-
льністю.

Зазначені зміни вимог до системи вищої освіти передбачає
зміну загальної парадигми навчання: відхід від суб’єктно-
об’єктної системи навчання до суб’єктно-суб’єктної.

Діюча в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» система оці-
нювання знань характерна для суб’єктно-об’єктної системи на-
вчання, яка супроводжується з боку студентів — школярством, з
боку викладача — контролем здатності до простої репродукції
знань та звуження часового простору застосування активних ме-
тодів навчання.

Для визначення можливості впровадження активних методів
навчання без зміни діючих часових та бальних параметрів ви-
вчення дисципліни «Макроекономіка було проведено наше ста-
тистичне дослідження. Його метою є виявлення тісноти зв’язку
між підсумковою успішністю студентів, як результативної озна-
ки, та двома факторними ознаками: поточної успішності студен-
тів та якістю виконання обов’язкових завдань (в дисципліні «Ма-
кроекономіка» це модульні завдання та аудиторна контрольна
робота). Дослідження проводилося у кілька етапів. На першому
було проведено виявлення стохастичного зв’язку між факторни-
ми та результативною ознаками. На другому етапі здійснено
комбінаційний розподіл студентів за двома ознаками успішності
студентів. Метою третього етапу був аналіз кореляційного
зв’язку. Для цього визначено число груп та межі інтервалів. Для
визначення числа груп та меж інтервалів використано принцип
рівних частот, що дозволило сформувати чотири групи у відпові-
дності до успішності складання іспиту. На четвертому етапі здій-
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снювалась оцінки тісноти зв’язку між поточною на підсумковою
успішністю. Для цього ми скористалися правилом складання ди-
сперсій.

На основі результатів проведеного статистичного дослідження
результативності відображення пізнавальної діяльності студента
у поточній та підсумковій успішності зроблено наступні загальні
висновки. По-перше, тіснота зв’язку між підсумковою успішніс-
тю та якістю виконання обов’язкових завдань становить 74 %, що
на 11 % менше, ніж між підсумковою та поточною успішністю.
По-друге, якщо з комбінаційного розподілу виключити «пасив-
них» студентів, тобто таких, що отримали незадовільну оцінку на
іспиті, то підсумкова успішність на 86 % буде залежати від успі-
шності виконання обов’язкових завдань, і на 73 % від поточної
успішності. Отримані результати статистичного дослідження
вказують на те, що трансформація структури семінарського за-
няття з акцентом на активні методи навчання не буде мати нега-
тивного впливу на об’єктивність оцінювання поточної активності
студентів, а повернення до виокремлення балів за активність до-
зволить без кардинальної зміни бальних параметрів оцінювання
стимулювати студентів до саморозвитку та відходу суб’єктно-
об’єктної системи навчання.
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факультетів економіки управління та маркетингу

РОЛЬ РОТАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Протягом 2008—2010 навчальних років кафедра політичної еко-
номії факультетів управління та маркетингу читала для студентів
такі курси основних та вибіркових дисциплін, як «Основи економі-
чної науки», «Політична економія», «Економічна теорія», «Транс-
формаційна економіка», «Політична економія-2», «Соціальна еко-
номіка», «Соціально-економічна безпека» та «Економічний
добробут». Їх програми регулярно оновлювались, переглядався пе-




