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Максименко Н. П., ст. викладач
кафедри банківської справи

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ
ЗАНЯТЬ І МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Особливістю сучасного суспільства є наявність і доступ-
ність великої кількості інформації. Задача студента — навчи-
тись орієнтуватися в інформаційному просторі і виділяти голов-
не, а задача викладача, відповідно, допомогти йому це зроби-
ти, розставити акценти та пріоритети. Виходячи з цього, зрос-
тає роль поточного контролю знань студентів. Важливо пере-
віряти, чи вірно використовується інформація, які висновки
зроблені, що виділено як основне, чи в правильному напрямку
йде навчальний процес. Це потрібно для своєчасного реагу-
вання, корекції напрямку та при необхідності певного додат-
кового роз’яснення. Це значно підвищує якість навчання, за-
своєння матеріалу.

Для підвищення ефективності проведення аудиторних занять
доцільно на початку кожного заняття проводити перевірку засво-
єння студентами пройденого матеріалу. За формою ця перевірка
може бути у вигляді відкритих або закритих тестів розрахованих
на 10—15 хвилин. Цей контроль доцільно проводити саме на по-
чатку заняття, тому що, по-перше, у студентів ще багато енергії
для написання контрольної роботи, по-друге, після здачі роботи
студентам легше перейти до інших видів робот.

Важливим фактором ефективного проведення аудиторних
занять є мотивованість студентів. Можна виділити три головні
напрямки мотивації. Знання та навички, які студенти отриму-
ють на занятті повинні мати ефект у їх подальшому особисто-
му, науковому або професійному житті. На початку кожного
заняття викладачу доцільно доповісти студентам, який саме це
буде ефект. Таке роз’яснення сприятиме осмисленому став-
ленню до роботи та засвоєння знань, до зацікавленості дисци-
пліною в цілому.

Враховуючи теоретико-методологічний характер багатьох
дисциплін і велику кількість студентів у групах доцільно за-
стосовувати методи активізації процесу навчання. Швидкий
контроль знань на початку заняття звільняє час для подальшої
роботи. Мотивованість студентів гарантує їх зацікавленість у
роботі. Це дає можливість використовувати методи активізації
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процесу навчання, а саме: робота в малих групах, проведення
дискусії, презентації, мозкова атака, тренінги, дидактичні ігри,
аналіз конкретних ситуацій, показ навчальних фільмів з подаль-
шим обговоренням, застосування наглядного супроводження
— логічних схем, графіків, таблиць, діаграм тощо.

Таким чином, підвищення ефективності роботи викладача та
студентів і використання активних методів навчання підніме цін-
ність занять на новий рівень.

Мирун М. І., професор,
Ярова А. В., асистент кафедри банківської справи

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЗМІСТ ВИКЛАДАННЯ —
ОСНОВА МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА УНІВЕРСИТЕТУ

1. Майстерність викладача формує у студентів захоплююче
ставлення до оволодіння наукою. Це високе мистецтво не тільки
передачі студентам уже набутих знань, а й добування нових ін-
струментарієм наукових методів.

2. Лекція — основна форма навчального процесу. Її продукти-
вність — передача студентам та засвоєння значного обсягу нау-
кових знань з мінімальною затратою часу. Лекція визначає на-
прямок і зміст семінарських і практичних занять, іншої
самостійної роботи студентів.

3. Засобами добування студентами нових знань є володіння
такими методами дослідження як порівняння, аналіз, синтез, аб-
страгування, узагальнення, систематизація. Ці методи студенти
повинні освоювати через лекції, семінарські та практичні заняття,
виробничу практику.

4. Дослідницькі навички формуються у студентів у процесі
їх навчання при умові, що лекція базується на науковій осно-
ві. Лекція — це синтез опублікованого по темі наукового ма-
теріалу та результатів науково-дослідницької роботи викла-
дача. Саме остання збагачує, аргументує лекцію, дає поштовх
для здобуття подальших наукових результатів.

5. Лекція повинна формувати у студентів потребу самостійної
наукової праці, що знаходить свій вираз у творчому підході до
виконання контрольних і курсових, магістерської роботи, якою
завершується університетська освіта студента.


