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Діордіященко 1, самостійна робота є складним педагогічним
явищем і особлива форма навчальної діяльності, спрямована на
фор-мування самостійності студентів і засвоєння ними сукупнос-
ті знань, вмінь, навиків, що здійснюється за умови запроваджен-
ня відповідної системи організації всіх видів навчальних занять.
Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування само-
стійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків.

Зміна концептуальної основи й розширення функцій само-
стійної роботи студента не тільки веде до збільшення її важливо-
сті, а й викликає зміну у взаємовідносинах між викладачем і сту-
дентом як рівноправними суб’єктами навчальної діяльності,
тобто коригує всі психолого-педагогічні (організаційні, методич-
ні) засоби забезпечення самостійної роботи студентів.

Крім того, на наш погляд, самостійна робота студентів має та-
кі спільні ознаки із науковою діяльністю, як: інтелектуальність,
творчість, одержання і використання нових знань. Вказані влас-
тивості самостійної роботи студентів дають можливість дійти ви-
сновку про те, що наукова складова займає в ній одне з важливих
та визначальних місць.
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СТУДЕНТИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Постановка проблеми. Актуальність теми зумовлена іннова-
ційними освітніми викликами, які пов’язані з процесами глобалі-
зації та інтеграції, що вимагають від вітчизняного педагога бути
готовим запропонувати новому поколінню, насамперед студен-
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там-індиго та студентам-кристалам, високоефективне навчання.
А воно передбачає опановування відповідних освітніх техноло-
гій, які у роботі викладача ХХІ століття будуть визначати успіх
на 80 %, індивідуальна майстерність — тільки на 20 % [4, с. 13].
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема впровадження інно-

ваційних технологій в економічній освіті є пріоритетною серед
психолого-педагогічних досліджень. Нині плідно розробляються
такі її аспекти: методологічні (І. М. Дичківська, Г. Б. Корнетов,
А. С.  Нісімчук, О. С. Падалка, С. О. Сисоєва, О. Т. Шпак,
Н. Р. Юсуфбекова), аксіологічні (М. С. Бургін, М. В. Кларін),
праксіологічні (С. М. Сєдова, А. І. Прігожин), методичні (А. А. Вер-
бицький, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська, Н. Г. Опухова,
Е. А. Плєханов), але недостатньо розроблено питання такої скла-
дової інноваційних технологій, як тренінгові технології та їх
впровадження у вищій економічній освіті, що й склало мету на-
шого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для того щоб бу-

ти конкурентоспроможним, викладач повинен докорінно змі-
нити існуючі підходи до навчання студентів нового покоління і
обрати оптимальні технології для їхнього навчання. До студе-
нтів нового покоління, на наш погляд, необхідно віднести сту-
дентів-індиго та студентів-кристалів, яких ще називають діть-
ми-переходу. Студент нового покоління — це молода людина,
яка має якісно нову структуру ДНК, володіє екстрасенсорними
здібностями і впливає на взаємостосунки між людьми з позиції
руйнівника чи миротворця.

За результатами нашого дослідження, яке проводилось у Київ-
ському національному економічному університеті імені Вадима
Гетьмана на фінансово-економічному, обліково-економічному,
факультеті економіки агропромислового комплексу й економіки
управління, на бакалаврському рівні (1—4 курси) навчаються
звичайні студенти (40—60 %), студенти-індиго (20—40 %) та
студенти-кристали (5—15 %), на магістерському рівні — близько
1 % і лише слухачі-індиго.

Що треба знати педагогам про студентів нового покоління [1—3]?
Вони — носії нової енергетики і мають набір надзвичайних

психологічних здібностей. Їм притаманне багатомірне бачення,
можуть зчитувати думки інших людей, володіють умінням гіпно-
тизувати оточуючих, дуже гостро відчувають почуття співрозмо-
вника до себе Це життєрадісні молоді люди. Мають дар цілитель-
ства, хоча, як правило, про це навіть не здогадуються. Вони
природжені дослідники, винахідники, художники.
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Студенти епохи переходу не мають авторитетів. Вони відвер-
то висловлюють свою негативну думку про недосконалу систему
освіти, авторитарних педагогів, їх методику викладання, не об-
межуючи себе у висловах., що є однією з причин виникнення
конфліктів. Друга — це їхня гіперактивність. Неординарні осо-
бистості не можуть довго спокійно сидіти на одному місці, за-
йматися справою, яка їм не цікава. Крім того, можуть дуже шви-
дко втрачати рівновагу, коли їх принижують, не розуміють, не
дослухаються до їх точки зору. Захищаючись від зовнішнього ти-
ску вони можуть нанести сильний не тільки фізичний, але й енер-
гетичний удар, як правило, несвідомо поки не опанують своєї си-
ли. Головна їх зброя проти негативного впливу оточуючих —
сміх.

Обдарована молодь цінує свободу вибору у всьому і, зокрема
у навчанні. Приєднання вищих навчальних закладів України до
Болонського процесу надає можливість студентам додатково
обирати дисципліни для вивчення (так званий вибірковий пакет),
викладачів, термін навчання.

Як показали результати нашого дослідження, для студентів
нового покоління зовсім неприйнятні методи навчання авторита-
рної педагогіки. Для активізації їх пізнавальної діяльності краще
викладачам застосовувати в першу чергу активні та інтерактивні
методи навчання.

Найкраще їх співвідношення представлено у тренінгових за-
няттях. Студенти нового покоління віддають перевагу таким ви-
дам тренінгів, як професійний (бізнес-тренінг, бізнес-освіта, кор-
поративний, педагогічний, психологічний, професійного прода-
жу, маркетинг-тренінг, HR менеджмент) соціально-психологічний,
тренінг лідерства, комунікативний, тренінг розвитку творчос-
ті, міжпредметний та відео тренінг.

Як і всі обдаровані особистості, студенти нового покоління
потребують підтримки дорослих у формі похвали, поради, заохо-
чення. Їм не вистачає любові оточуючих людей, у першу чергу
батьків, родичів, викладачів, друзів.
Висновки 1. У вищому економічному навчальному закладі по-

ряд зі звичайними студентами навчаються студентам нового по-
коління.

2. До студентів нового покоління належать студенти-індиго та
студенти-кристали, які мають деякі спільні характерилогічні вла-
стивості.

3. Ефективними інноваційними технологіями навчання для
студентів нового покоління є тренінгові технології.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДОБУТТЯ СТУДЕНТАМИ
НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ

Початкова професійна підготовка, яку забезпечує вищий освіт-
ній заклад, дає можливість студенту здобути професійний досвід,
необхідний для виконання майбутньої професійної діяльності. Але
який досвід можуть здобути студенти в сучасних умовах навчання у
виші? Як відомо, складниками досвіду є знання, вміння та навички
(деякі вчені наголошують, що цю сукупність доцільно доповнити
ще й звичками особи), які знаходяться у певних взаємозв’язках між
собою. Покажемо лише один із можливих зв’язків, на тлі якого про-
аналізуємо особливості опанування кожним виокремленим склад-
ником. Якщо уявити структуру досвіду у вигляді піраміди, то мож-
на легко зрозуміти у який спосіб взаємодіють його складники (НС
— несвідомий контроль, С — свідомий контроль виконання).

Рис.1. Піраміда «Ступені автоматизації дій».




