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її ігнорувати. Тому ми об’єднали роботу на семінарі та самостій-
ну роботу, з відповідною схемою оцінювання, а за окремий мо-
дуль пропонуємо ставити оцінку 0, 6, 8, 10, що підніме його важ-
ливість і вагомість у системі оцінки поточного та модульного
контролю успішності студентів.

При використанні даної системи кафедра виходить із неохід-
ності:

1) доведення її до студентів на початку семестру;
2) повідомлення викладачами оцінок студентам після вико-

нання ними кожного виду роботи;
3) зараховувати і виводити середню оцінку за роботу на семі-

нарі при умові, що окремий студент отримав оцінки не менше
ніж за 60 % навчального матеріалу;

4) враховувати оцінку 0 при підрахунку кількості оцінок.
Що ж до вимог до різних видів роботи наведених у системі, то

з ними можна ознайомитися на сайті нашого університету.

Кривенко К. Т., д-р екон. наук, професор
кафедри політичної економії

обліково-економічних факультетів

МІНІ-ЛЕКЦІЯ В ПОЄДНАННІ З КОНТРОЛЕМ ЗНАНЬ —
ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ

Сучасна система вищої освіти все більше пред’являє вимоги
щодо виконання інноваційних технологій. Це знаходить свій
прояв у вдосконаленні та введення в навчальний процес нетради-
ційних лекцій, якими є проблемні лекції різних модифікацій та
міні-лекції.

Особливість і цінність міні-лекції полягає в тому, що вона
складається з двох частин часу: 1) часу для лекції і 2) часу для
оцінювання набутих студентами знань з даної теми. Виникають
питання: 1) яким чином оцінювати набуті на лекції знання кож-
ного студента, щоб одержати достатньо об’єктивні результати,
2) який спосіб оцінювання дуже зацікавить студентів і спонука-
тиме їх до достатньо глибокого оволодіння теоретичними і прак-
тичними проблемами міні-лекції?
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Щоб знайти відповідь, я ознайомився з матеріалами «Збірника
матеріалів науково-методичної конференції 3—4 лютого 2009 р.».
Але не знайшов ні однієї статті, присвяченій міні-лекції. Правда,
статей, присвячених проблемним лекціям, було кілька. Питаєть-
ся, що міні-лекції не можуть бути проблемними?

Виникає питання, чому зовсім мало уваги у викладацькій ро-
боті надається міні-лекціям? На мій погляд, тому що немає ви-
значення, яким чином використовувати 2-гу частину міні-лекції,
а саме: 1) яку кількість часу (хв.) виділяти для апробації набу-
тих знань студентами; 2) яким способом виявити ці знання та
оцінити їх?

Мій досвід показав, що в наших умовах (КНЕУ) безпосеред-
ньо на лекцію потрібно виділяти біля 60 хв., а на виявлення набу-
тих студентами знань по темі даної лекції — 20 хв. Найкращим
засобом організації і оцінювання студентами набутих знань є ко-
нтрольна письмова робота кожного окремого студента. Контро-
льна робота може включати 3 питання (за варіантом), які містять-
ся в плані міні-лекції.

По завершенню аудиторного заняття, студенти здають конт-
рольні письмові роботи викладачеві на перевірку. Можна вико-
ристовувати два способи оцінювання контрольних робіт: за рі-
вень знань «відмінний» — 7 залікових балів, за «добрий» — 5, за
«задовільний» — 3 залікові бали. Якщо студент одержав за конт-
рольну роботу оцінку «незадовільно», то таку оцінку викладач не
виставляє в журнал обліку поточної успішності.

Другий спосіб оцінювання контрольних робіт, виконаних на
міні-лекції, може здійснюватися за шкалою ECTS, тоді оцінки
A,B,C,D,E можуть мати такі залікові бали — 7(А), 6(В), 5(С),
4(D) і 3(Е). Ми не рекомендуємо оцінювання на рівні FX і F фік-
сувати в журналі обліку поточної успішності.

Міні-лекції були проведені мною для студентів 1-го року на-
вчання спеціальності «Економічна теорія» (дві лекції) в першому
семестрі 2009—2010 н.р. На мій погляд, вони дали чудові резуль-
тати. По-перше, студенти дуже уважно слухали і конспектували
лекційний матеріал, тобто реально набували знання. На лекції
панувала ділова дисципліна, що теж дуже важливо. По-друге, за
результатами першої міні-лекції контрольні роботи на позитив-
ному рівні виконав 41 студент із 63 на курсі (дві групи). На дру-
гій міні-лекції активну участь у написанні контрольних робіт
брало 50 студентів, тобто 80 % студентів курсу.

Необхідно також зазначити, що дана форма міні-лекцій спо-
добалась студентам і, на мій погляд, дуже позитивно вплинула на
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їх участь у семінарських заняттях: вони стали реально семінара-
ми-дискусіями, виступати на яких претендувала значна частина
студентів кожної академічної групи.

Організація і проведення міні-лекцій вимагають від лектора
додаткових трансакційних витрат, основною з них є час, затраче-
ний викладачем на перевірку контрольних робіт, підрахування
залікових балів, занесення результатів у журнал обліку успішно-
сті. Але ці «трансакційні витрати» дуже винагороджуються до-
сить високими позитивними віддачами міні-лекцій.

Проте міні-лекції не спроможні «витиснути» з навчального
процесу семінарські заняття. Тому кількість проведених міні-
лекцій з нормативних дисциплін на протязі семестру, очевидно,
не може перевищувати 2—3 лекції.




