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Значення та можливості застосування технології соціально-
проективної діяльності при викладанні певних навчальних дис-
циплін залежить від дотримання певної сукупності організацій-
но-педагогічних умов:

— наявність значущої проблеми, що вимагає дослідницького
та творчого пошуку шляхів її розв’язання;

— відповідність проектів тематиці навчальних модулів та ди-
дактичним цілям теми заняття;

— наявність реально значущого результату, що передбачається;
— відповідність оформлення та захисту, що дозволяє чітко

визначати критерії для організації роботи експертів та для само-
оцінки проекту, діяльності, результатів, переваг та помилок.

Крім того, технологічне впровадження в навчальний процес ме-
тоду проектів передбачає послідовну реалізацію таких етапів: по-
шуковий, аналітичний, практичний, презентаційний, контрольний.
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ У ПРАКТИКУ

ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

За останні п’ять років викладачами кафедри педагогіки та
психології нашого університету проведені наукові дослідження,
результати яких доцільно впровадити у практику діяльності еко-
номічних університетів, що забезпечить суттєві позитивні зміни в
організації та реалізації навчального процесу.
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Так, предметом дисертаційного дослідження доц. М. В.
Артюшиної стали психолого-педагогічні аспекти підготовки
студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяль-
ності. У результаті проведеної роботи отримані наступні ре-
зультати:

— обґрунтовано теоретико-методичні засади підготовки осо-
бистості до інноваційної діяльності;

— розроблено методичну базу емпіричного дослідження гото-
вності студентів навчання до інноваційної діяльності;

— досліджено наявний стан готовності студентів економічних
спеціальностей та педагогічних працівників різних категорій до
інноваційної діяльності;

— обґрунтовано концептуальні засади і розроблено експери-
ментальну модель розвитку готовності студентів економічних
спеціальностей до інноваційної діяльності в процесі психолого-пе-
дагогічної підготовки.

Предметом дослідження доц. Г. М. Романової стала підго-
товка викладачів вищих економічних навчальних закладів до
проектування навчальних технологій. У цій науковій роботі
підкреслюються, що технологічність навчального процесу
вимагає від викладачів умінь щодо проектування й реалізації
адекватних умовам навчання технологій, оволодіння якими
може забезпечити психолого-педагогічна підготовка. Дослід-
ницею запропоновано суб’єктно-продуктивний підхід як най-
сприятливіший з точки зору розвитку здатності бути актив-
ним суб’єктом дидактичного проектування, усвідомлювати
свою відповідальність за процес та результат навчання інших.
Також визначено, у контексті впливу індивідуально-типо-
логічних особливостей викладачів на стиль викладання та
проектування відповідної технології, чотири стилі дидактич-
ного проектування («конструктивіст», «діяч», «концептуа-
ліст», «гуманіст»). У дослідженні Г. М. Романової побудована
модель проектування навчальних технологій, що ґрунтується
на наступних принципах: системності та цілісності навчаль-
ної технології; її адаптивність до психологічних особливостей
студентів та рівня їхньої навчальної підготовки; відповідність
навчальної технології вимогам надійності і відтворюваності;
спрямованість навчальної технології на інтенсифікації проце-
су навчання; інноваційність навчальної технології як продук-
ту творчої діяльності викладача щодо забезпечення гаранто-
ваного досягнення результатів навчання. Вирізнено рівні
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готовності викладачів до проектування навчальних техноло-
гій та чотири відповідні підходи, які обумовлені стильовими
особливостями викладачів.

Предметом дослідження Ю. О. Матвієнко стало формування
умінь і навичок самоконтролю студентів економічних спеціаль-
ностей у процесі психолого-педагогічної підготовки. Дослідни-
цею уточнено і конкретизовано зміст поняття «самоконтроль»;
обґрунтовано сутність, структуру і рівні досліджуваного феноме-
ну. Розроблено пакет методик з діагностики рівня розвитку само-
контролю студентів у процесі навчання.

У дисертаційній роботі О. Ю. Саркісової «Групова взаємодія
як умова ефективної професійної підготовки майбутніх виклада-
чів економіки» уточнено поняття «групова взаємодія», «групова
діяльність», «соціальна взаємодія», «міжособистісна взаємодія».
Обґрунтовано структуру, рівні групової взаємодії та критерії по-
казники здатності студентів до неї. На особливу увагу заслуго-
вують підготовлені методичні рекомендації для викладачів з фо-
рмування і організації групової взаємодії студентів на різних
етапах управління процесу навчання.

Дослідження Л. В. Янчарської присвячено обґрунтуванню
можливостей використання диференційованого підходу в ор-
ганізації самостійної роботи майбутніх економістів та визна-
ченню, психолого-педагогічних критеріїв диференціації цієї
роботи. Дослідниця уточнила сутність понять; «диференційо-
ваний підхід», «самостійна робота», «організація самостійної
роботи».

У кандидатській дисертації Л. Л. Борисенко предметом дослі-
дження було визначено педагогічні умови оптимізації індивідуа-
льних навчальних стилів студентів вищих економічних навчаль-
них закладів. Дослідницею розроблено типологію індивідуальних
навчальних стилів студентів; створено придатну для застосуван-
ня методику діагностики вказаних стилів; впроваджено у навча-
льний процес трансферно-інверсійну модель оптимізації індиві-
дуальних навчальних стилів студентів та методику її реалізації,
яка забезпечує підвищення рівнів самоорганізації, самоефектив-
ності, мотивації студентів у навчальній діяльності, формування
раціональних способів навчальної праці.

Викладені матеріали свідчать про практичну значущість дисе-
ртаційних досліджень, здійснених викладачами кафедри педаго-
гіки та психології для удосконалення навчального процесу в еко-
номічних університетах.




