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Як наслідок, виникають суперечки, непорозуміння тощо. Сту-
денти не можуть зрозуміти, яким чином потрібно набирати бали,
щоб в результаті отримати позитивну оцінку на іспиті.

Серед змін, що необхідно переглянути в науковому процесі,
можна виділити наступні:

• процес опитування вимагає постійних змін шляхом побудо-
ви взаємодії між теоретичною основою та практичним застосу-
ванням, тобто лекційні заняття мають бути враховані до загаль-
ної кількості балів, що студенти отримують на протязі семестру.
Як результат, студенти намагатимуться відвідувати лекції;

• розробка та застосування різноманітних тренінгів, групових
занять за допомогою яких студенти будуть більш уважними та зо-
середженими на науковому процесі починаючи з першого курсу;

• процес оцінювання знань за семестр має включати бали, які
студент отримує на протязі семестру, необхідно контролювати та
виставляти поточний контроль два рази на семестр.

Формування та впровадження нововведень щодо прозорості у
оцінюванні поточних знань студентів сприятиме поступовій, доско-
налій, прозорій та ефективній співпраці між студентами та виклада-
чами. Дозволить налагодити тісні та дружні стосунки, усуне непо-
розуміння та конфлікти, збільшить успішність знань студентів.

Савченко В. А., д-р екон. наук, професор,
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ
ЗАНЯТЬ ТА КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ»

З метою активізації процесу навчання, посилення прикладного
характеру навчальної дисципліни «Розвиток персоналу» без зни-
ження якості теоретичної підготовки студентів значна увага при-
діляється використанню наступних навчальних технологій при
проведенні практичних занять:

— на практичних заняттях з’ясовуються можливості застосу-
вання в господарській діяльності підприємств отриманих на лек-
ціях знань та вмінь;

— студенти заохочуються до дискутування, обміну думками з
приводу окремих питань з розвитку персоналу;
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— на практичних заняттях організовується робота в малих
групах, вирішення задач по темам навчальної програми;

— практикується аналіз конкретних виробничих ситуацій;
— організовуються презентації самостійно виконаних робіт;
— застосовуються інноваційні методи викладання у вигляді

практичного тренінгу, що моделює діяльність реальної організа-
ції з розвитку персоналу.

Тренінгове завдання з навчальної дисципліни «Розвиток пер-
соналу» направлене на активізацію діяльності студентів, підви-
щення ступеню їх мотивації й емоціональності, виникнення пря-
мих і зворотних зв’язків між викладачем і студентами. Кінцевою
метою тренінгового завдання є розвиток професійних умінь та
навичок студентів з управління розвитком персоналу, планування
і організація професійного навчання працівників, оцінка його
економічної та соціальної ефективності.

Картою самостійної роботи студента з навчальної дисципліни
передбачено виконання ним обов’язкового індивідуального за-
вдання дослідницького характеру за обраною ним тематикою. Ін-
формаційною базою для підготовки студентами денної форми на-
вчання цього завдання є статистичні матеріали, оперативні дані
емпіричних досліджень або інформація за переліком завдань для
виконання на базах практики, літературні джерела за обраною те-
мою дослідження. Індивідуальне завдання дослідницького харак-
теру студентами вечірньої та заочної форм навчання здійснюється
ними у процесі виконання обраних завдань за місцем роботи.

До вибіркових завдань відносяться: критичний огляд наукових
публікацій, обґрунтування пропозицій щодо вирішення виявле-
них проблем, розробка прогнозів і презентація результатів дослі-
джень студента.

Критичний огляд публікацій за останні два роки здійснюється
за обраною тематикою індивідуального завдання дослідницького
характеру або індивідуального завдання за місцем роботи студе-
нта. Метою критичного огляду наукових публікацій є доповнен-
ня висновків, зроблених за результатами виконання обов’язко-
вого завдання дослідницького характеру, а також аналіз і оцінка
підходів науковців до розгляду певної проблеми.

Інформаційною базою для розробки пропозицій щодо вирі-
шення виявлених проблем з розвитку персоналу є висновки,
зроблені студентом за результатами виконання обов’язкового за-
вдання дослідницького характеру. Він має запропонувати реко-
мендації і конкретні заходи, які на його думку сприятимуть роз-
в’язанню виявлених у процесі дослідження проблем.
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Базою для розробки прогнозів з розвитку персоналу є резуль-
тати індивідуального завдання дослідницького характеру, які об-
робляються за допомогою відповідних функцій в Ecxel, а також
матеріали наукових публікацій і нормативних документів. Обо-
в’язковою вимогою виконання цього завдання є пояснення отри-
маних в Ecxel результатів.

Презентація результатів індивідуального дослідження за об-
раною тематикою з розвитку персоналу студента передбачає під-
готовку його до виступу на студентській науково-практичній
конференції, використання одержаних результатів дослідження
при підготовці дипломної магістерської роботи, участь у конкур-
сах тощо.

Смалійчук Г. В., асистент кафедри
управління персоналом і економіки праці

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДКРИТОСТІ ТА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ

ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

У сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-
економічному середовищі рівень освіти значною мірою залежа-
тиме від результативності запровадження технологій навчання,
що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних ди-
дактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які
розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Використання інноваційних технологій у навчальному процесі
має бути направлене на підвищення якості підготовки фахівців і
активізації ролі самостійної роботи студентів, а також спрямова-
не на забезпечення прозорості їх оцінювання.

Серед основних інноваційних технологій, що відповідають
даним вимогам, виділяють таку форму активізації пізнавальної
діяльності студентів, як метод кейс-стаді. Даний метод сприяє
перенесенню фокусу активності у бік тих, що навчаються, а та-
кож абсолютно чітко відповідає принципам прозорості та об’єк-
тивності оцінювання.

Суть методу кейс-стаді досить проста: для організації навчан-
ня використовуються описи конкретних ситуацій. Студентам
пропонується осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої
одночасно відображає не тільки яку-небудь практичну проблему,




