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су, є умовою ефективного функціонування кредитно-модульної
системи навчання у підготовці випускників майбутніх фахівців.
Такий підхід дає можливість не лише забезпечити ефективне
управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, а й
найповніше реалізувати основну ідею модульного навчання —
залучення майбутнього фахівця-професіонала до систематичної
активної, творчої навчально-пізнавальної діяльності, в якій роз-
виваються здатності творчо підходити до вирішення практичних
завдань та приймати виважені рішення.

Методична система контролю та оцінювання навчальних дося-
гнень майбутніх юристів включає кілька складових. Основними
завданнями такої системи є забезпечення ефективного поточного,
періодичного та підсумкового контролю як основи неперервного
управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів. З іншо-
го боку, системи контролю має забезпечувати реалізацію навчаль-
ної, мотиваційної, виховної функцій. Стрижневою складовою су-
часної системи контролю в умовах кредитно-модульного навчання
є методологічні принципи організації оцінювання: індивідуалізація
та диференціація, що забезпечують ефективне управління само-
стійною роботою студентів як домінуючої складової фундамента-
льної та фахової підготовки майбутніх фахівців-юристів.

Засобами реалізації основних функцій контролю та оцінюван-
ня навчальних досягнень є підсистема вимірників навчальних до-
сягнень. Їх розроблення є багатовимірним дидактичним проце-
сом, що вимагає визначення ключових компетенцій у підготовці
майбутніх юристів, детальний аналіз структури та змісту основ-
них навчальних дисциплін. Система вимірників містить завдання
еталонного характеру, орієнтовані на визначення об’єктивних рі-
внів навчальних досягнень.
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РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ЕКОНОМІСТА

Компетентнісний підхід виявляється ефективним засобом
створення сучасніших стандартів вищої освіти, які спираються на
більш чітке окреслення саме фахової компетентності випускни-
ків ВНЗ. На її формування орієнтується навчальний план Націо-
нального економічного університету. Професійна підготовка
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майбутніх економістів не може обмежуватися оволодінням вузь-
ко-спеціальних знань, умінь і навичок, а доповнена дисципліна-
ми, орієнтованими на цивілізаційний розвиток і формування осо-
бистості з яскравим критичним мисленням, а саме дисциплінами
психолого-педагогічного циклу. Подібна підготовка має істотний
позитивний вплив на успішність співпраці й кооперації під час
участі випускника ВНЗ у важливих колективних справах, знання
сучасних наукових здобутків психології та педагогіки може по-
зитивно впливати на формування інтересів та стимулів до праці,
посилити прагнення розкрити свої інтелектуальні здібності, ор-
ганізаторські таланти.

Кожному викладачу слід враховувати комплексність впливів і
мотивів та намагатися формувати у студентів критичне системне
мислення. У цьому разі студенти рідше помилятимуться в оцінці
зовнішніх впливів, а головне, зможуть самостійно виявляти у
змісті окремих дисциплін міжпредметні та мета-предметні аспек-
ти і функції, формувати переконання в об’єктивній корисності
тих знань, які вони можуть отримати. Формування психолого-
педагогічної компетентності сприятиме успіхам в основній про-
фесії, адже вона, з одного боку, матиме інтелектуально-діяльніс-
ний характер, з другого — обов’язково включатиме постійний
комунікаційний елемент, безперервну співпрацю зі значною кі-
лькістю інших осіб. Дослідження структури сучасної менеджерсь-
кої діяльності виявило, що організаційна, узгоджувальна і виховна
робота є не просто важливою частиною, а досягає значень до 70 %
усіх витрат часу. Відповідно, суто фахова частина виявляється ме-
ншою, часто доводиться застосовувати вміння психолога і педаго-
га, порівняно рідко звертаючись до отриманих у межах профіль-
них і спеціалізованих дисциплін знань, умінь і навичок.

Важливе значення для формування у студентів економічного
університету цих необхідних професійних якостей ми надаємо
педагогічній практиці, яка є складовою навчальної програми
ППП. Педагогічна практика — це ланка цілеспрямованого на-
вчання студентів, у процесі її проходження формуються способи
розв’язання реальних практичних завдань у студентів.

Під час педагогічної практики студенти, які обрали психоло-
го-педагогічний цикл (та можливість отримати другу спеціаль-
ність — викладач економіки) вчаться самостійно розв’язувати
педагогічні завдання та, враховуючи конкретні умови і ситуації
роботи, випробовують практично свої викладацькі уміння. Сту-
денти мають справу з цілісним процесом навчально-виховної ро-
боти у всій її різноманітності і складності, з абсолютно новою не-
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знайомою аудиторією, а не з окремими завданнями, які спеці-
ально добираються і аналізуються у навчальних аудиторіях. Сту-
дент-практикант має можливість проявити максимум самостійно-
сті у виборі форм та методів навчальної діяльності, творчість у
доборі завдань, відпрацьовувати свій особистий стиль спілкуван-
ня та створити власний імідж.

82 % опитаних студентів вважають, що, потрапляючи у реаль-
ний навчально-виховний процес, вони зустрічаються з нагрома-
дженням проблемних ситуацій, що виникають щохвилини, щого-
дини і вимагають негайного реагування, а найголовніше —
оптимального розв’язання. Це дає можливість кожному розвивати
власні комунікативні здібності, формувати в собі вміння та навич-
ки, які є важливими в майбутньому в роботі за основним фахом.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ОБ’ЄКТИВНОСТІ
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

У ПРОЦЕСІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Змішане навчання являє собою поєднання очної форми на-
вчання з елементами дистанційного навчання (ДН). При цьому
паралельно застосовуються як традиційні форми, методи, засоби
(аудиторні заняття: лекції та практичні заняття з використанням
активних методів навчання, різних засобів наочності, інформа-
ційно-методичних матеріалів тощо), так і розроблений дистан-
ційний курс у середовищі WEB CT (відповідні завдання, що ви-
конуються і здаються у дистанційному режимі: інформаційні
матеріали, календар навчальних робіт, карта самостійної роботи,
тестові завдання, питання для самоконтролю тощо).

Застосування елементів ДН сприяє забезпеченню відкритості
та об’єктивності оцінювання якості навчання, а також реалізації
інформаційно-стимулюючого підходу до навчання, що є важли-
вим чинником підвищення рівня самоуправління студентів на-
вчальною діяльністю. При такому підході сам студент стає важ-
ливою контролюючою ланкою процесу навчання, регулярно і
послідовно застосовує засоби (системи дистанційного оцінюван-
ня тестів) та інструменти (питальники для самоконтролю, тестові




