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Під час виконання такого типу завдань здійснюється підготовка
студентів до активної індивідуальної, парної і групової мовленнє-
вої діяльності на авдиторних заняттях у результаті чого підвищу-
ється ефективність навчання, формується самостійність мислення,
творчі й комунікативні іномовленнєві уміння та навички.

Фащевський М. І., д-р геогр. наук,
професор кафедри регіональної економіки

САМОСТІЙНІ АНАЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ
РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Важливу роль в удосконаленні організації навчального проце-
су відіграє аудиторна робота викладача і студента. Вона стосу-
ється як підвищення якості викладання навчального матеріалу на
лекційних заняттях, так і аудиторних семінарських занять. Побу-
дова ефективної системи навчання студентів і формування висо-
кого рівня компетентних фахівців — ключове завдання вищих
навчальних закладів. Вона повинна включати колективне набуття
знань під час лекційних занять з поєднанням індивідуального ау-
диторного навчання на семінарських заняттях під безпосереднім
керівництвом викладача. Раціональне поєднання обох форм на-
вчання є високоефективним механізмом і запорукою підвищення
якості навчального процесу та підготовки компетентних фахів-
ців, які відповідають новим потребам сьогодення.

При плануванні аудиторного навчального процесу важлива роль
належить особистісно-орієнтованому характеру стосунків між викла-
дачем і студентом. Методом активізації навчального процесу у цьому
випадку є виконання студентом під керівництвом викладача само-
стійних аналітичних завдань. Принцип індивідуалізації таких за-
вдань, індивідуальне їх виконання є важливим засобом творчого ми-
слення студентів, реалізації інтелектуального потенціалу, що
забезпечує зростання його професійних компетенцій.

Програмою курсу «Регіональна економіка» передбачено ауди-
торні семінарські заняття, на яких студентам пропонується вико-
нання самостійних (індивідуальних) завдань. Ці завдання вклю-
чають аналіз та оцінку різноманітних соціально-економічних
ситуацій по регіонах України, отримання аналітичних висновків
та висловлення творчих рекомендацій щодо поліпшення ситуації.



413

Самостійне виконання кожним студентом запропонованих
аналітичних завдань не лише поглиблює і закріплює знання з різ-
них питань дисципліни, але й є засобом розвитку творчого мис-
лення, необхідності самостійного пошуку відповіді на питання з
використанням фактичних статистичних матеріалів. Виконання
творчого завдання включає як текстові, так і графічні, табличні та
інші матеріали з аналітичними висновками.

Самостійна робота студента є важливим етапом навчальної діяль-
ності у поточному і підсумковому оцінюванні його успішності. Ви-
користання технології виконання самостійних аналітичних завдань
при вивченні курсу «Регіональна економіка» є складовою навчально-
го процесу і запорукою активізації навчальної діяльності студентів,
розвитку їх творчого підходу. Забезпечення на семінарському занятті
творчого мислення студентів є складовою формування знань і нави-
чок майбутнього фахівця на основі аналітичного творчого мислення.
Самостійні творчі завдання є засобом забезпечення конкурентоспро-
можності випускників на ринку праці фахівців, зростання їх кваліфі-
кації. Це є необхідною умовою розвитку економіки знань.

Застосування аналітичних завдань на семінарських заняттях є
важливим підходом до організації творчої діяльності студентів.
Така форма навчання сприяє ідейній їх самореалізації. Самостій-
на аналітична робота виступає важливим принципом викладання
дисципліни. Застосування технології самостійного аналітичного
завдання є засобом формування фахівців високого рівня, їх осо-
бистісного професійного саморозвитку, практичним аспектом
формування ціннісних орієнтацій у фаховій діяльності молодих
спеціалістів.

Використання аналітичних завдань у навчальному процесі є
важливим науково-інноваційним підходом у науково-педагогіч-
ній діяльності, у формуванні професійних компетенцій майбутніх
спеціалістів.

Фіненко О. Ю., асистент кафедри
управління персоналом та економіки праці

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ АУДИТОРНОЇ
РОБОТИ З НАУКИ «ЕРГОНОМІКА»

Процес навчання у державних вищих навчальних закладах по-
будований таким чином, що студент здобуває знання, вміння та
навички на лекціях, на практичних заняттях, під час індивідуаль-


