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поточний, тематичний, рубіжний та підсумковий. Поточний
тестовий контроль здійснюється у процесі навчання, тематич-
ний тестовий контроль по завершенні роботи над окремою те-
мою, рубіжний тестовий контроль — наприкінці семестру, під-
сумковий тестовий контроль — по завершенні навчання на
окремому курсі.

У сучасному світі в еру глобальної комп’ютеризації тес-
тування знань запроваджують навіть у навчанні дітей дошкі-
льного віку. Комп’ютерні програми цікаві і побудовані відпо-
відно до вікових особливостей тих, хто навчається. Тому сту-
денти, які звикли до комп’ютера з дитинства, вільно почува-
ють себе у мережі Інтернет, користуються ноутбуками, неод-
норазово проходили тестовий контроль у комп’ютерних кла-
сах. Як показує практика, деякі викладачі все ще не досить
широко використовують можливості, що надають комп’ютерні
технології.

Сучасне життя вимагає від майбутнього фахівця міцних про-
фесійних знань, досконалого володіння іноземними мовами, віль-
ного користування комп’ютером. Зараз існує багато комунікати-
вно спрямованих підручників, мета яких підготувати до профе-
сійно спрямованого тестування. Викладачі, які працюють зі сту-
дентами старших курсів, використовують підручники для
підготовки до тестування для отримання сертифікатів міжнарод-
ного зразка,а саме «ВEC Vantage Masterclass», «IELTS Master-
class», «IELTS Preparation and Practice».

Таким чином, тестовий контроль сприяє підвищенню якості
знань студентів, формуванню позитивного ставлення до навчання,
економії часу на заняттях, підвищенню рівня самоосвіти студентів.

 Сущенко О. М., канд. екон. наук,
 старш. викл. кафедри фінансів

ДО ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

1. Сьогодні з посиленням впливу інформаційних та комп’ютер-
них технологій відбуваються зміни у розумінні та відчутті як різ-
них аспектів суспільних відносин, так і часу, який ми маємо в
розпорядженні. Йдеться також і про відносини, які виникають у
процесі надання та споживання освітніх послуг.
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2. Зокрема, мова йде про розуміння та ставлення до навчання
та часу, який при цьому витрачається. Раніше у розумінні біль-
шості людей можливість спокійно розмірковувати та навчатись
мала високу цінність. Сьогодні ж всі процеси вимірюються з точ-
ки зору спроможності сучасних технологій швидко вирішити по-
ставлену задачу. Якщо раніше пошук, отримання та обробка не-
обхідної освітньої інформації займали доволі багато часу, то
сучасні технології дозволяють скоротити до мінімуму витрати
часу щонайменше за першими двома складовими цього процесу.

3. Такі зміни змушують переглядати підходи та методи, які
використовуються для організації та проведення лекційних та
семінарських занять. Якщо раніше лекції більше були схожі на
монологи викладача і при цьому були практично єдиним джере-
лом інформації в рамках окремого предмету, то в сучасних умо-
вах слухач має у розпорядженні величезну кількість альтернати-
вних джерел. При цьому не можна ігнорувати і той факт, що не
всі студенти спроможні сприймати інформацію на слух. До того
ж, весь обсяг інформації, який дається на лекції, можна отримати
в світовій мережі Інтернет, що одразу створює негативне став-
лення до необхідності витратити час на споживання інформації,
яку можна отримати за значно коротший відрізок часу.

4. Новим, у межах вітчизняного розуміння, методом ведення
лекційних занять свого часу стало проведення лекцій за допомо-
гою презентацій та використання мультимедійного обладнання.
У такому випадку слухачі отримували можливість споживати ін-
формацію у більш прийнятній, доступній формі. Наступним кро-
ком стало розповсюдження поміж слухачами тез лекції напере-
додні заняття. Такий підхід дозволив зекономити час та
полегшити сприйняття матеріалу для слухачів. У той же час, слу-
хачі на лекції отримали можливість поставити заздалегідь сфор-
мульовані питання.

5. З метою подальшого покращення якості лекційних занять
до уваги необхідно взяти той факт, що серед присутніх на занятті
можна умовно виділити чотири групи залежно від того, в який
спосіб той чи той слухач краще «споживає» інформацію: ті, що
сприймають краще на слух, ті, що віддають перевагу зоровому
сприйняттю інформації та кінестетики [1, р. 147]. Сьогодні до
цього переліку додають ще й дискретів. Саме перші два типи
сприйняття є найрозповсюдженішими, тому розробка лекційного
матеріалу повинна ґрунтуватись на врахуванні такої особливості.
Як свідчать дослідження, слухач у першу чергу сприймає акусти-
чну структуру лекції. Проте додавання візуальної складової під-
силює процес сприйняття інформації [2, р. 51].
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6. З метою врахування зазначених вище особливостей у рам-
ках викладання предмету «Фінанси» було розроблено лекції з
окремих тем, у яких було використано відеоматеріали. При цьо-
му відеоматеріали містили інформацію, яка надавалась шляхом
поступового додавання логічних графічних елементів (малюван-
ня). У той же час, графічне викладання матеріалу супроводжува-
лось коментарями лектора. До початку показу відеоматеріалів
пропонувався перелік питань, які повинні виникнути в результаті
їх перегляду. Таким чином, увага слухачів із самого початку кон-
центрується на важливих моментах лекції. Після перегляду мате-
ріалів питання, які були поставлені заздалегідь, задаються знову,
що становить основу для подальшої дискусії.

7. Таким чином, використання даного підходу дозволило значно
підвищити ступінь задоволеності слухачів від результатів лекційно-
го заняття. При цьому створюються оптимальні умови сприйняття
інформації для всіх присутніх на лекційному занятті. В підсумку,
все це дозволяє перетворити присутніх з пасивних слухачів лекції
на активних її учасників, що виключає можливість оцінювати ви-
трачений на лекції час як пасивне очікування, створює умови для
участі всіх присутніх у проведенні лекційного заняття.
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УПОДОБАННЯ СТУДЕНТІВ, БАЛАНС РОБОЧОГО ЧАСУ
І НАУКОВА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Дисципліна «Податковий менеджмент» має потужний потенціал
для посилення наукової складової у навчальному процесі. Адже в




