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викладання, своєї системи педагогічної роботи, застосування ін-
новаційних технологій навчання. Їх можна вважати критеріями 
педагогічної майстерності. 

Головним критерієм майстерності педагогічних працівників 
має бути кінцевий результат, тобто приріст у професійних знан-
нях, уміннях і навичках майбутніх вихованців, у моральній готов-
ності до вирішення нестандартних завдань, що висуваються су-
часними умовами ринкових відносин. 

Упровадження інноваційних технологій сприятиме форму-
ванню педагогічної майстерності, підвищенню якості навчаль-
ного процесу при дотриманні цілого ряду умов, а саме: відповід-
ному морально-психологічному кліматі; постійному вдоскона-
ленні матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення 
навчального процесу; багаторівневості і гнучкості в питаннях 
конструювання змісту, форм, методів і засобів навчання з ура-
хуванням специфіки навчального закладу, професійних потреб і 
індивідуальних запитів педагогічних працівників; випереджаль-
ного характеру навчання; посилення практичної спрямованості 
навчання. 

Отже, при впровадженні інноваційних технологій і наявності 
високого рівня педагогічної майстерності викладача неодмінно 
буде досягнута основна мета — гарантія запланованого результа-
ту у навчально-виховному процесі. 
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МОДУЛЬ У СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ  
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Модулі ECTTS як складові кредитно-модульної (рейтингової) 

системи організації навчального процесу (навчального плану дис-
ципліни) відображають змістовне наповнення курсу. Модулі 
конструюються як системи навчальних елементів, поєднаних 
ознакою відповідності визначеному об’єкту професійної діяльно-
сті. Останній розглядається як певний обсяг навчальної інформа-
ції, яка має самостійну логічну структуру та зміст, що дозволяє 
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оперувати цією інформацією під час навчальної діяльності сту-
дента. Є такі визначення поняття модуля (схема 1): 

Схема 1 
 

Зміст поняття модуля 
 

Окремий на-
вчальний блок,
узгоджений з
іншими компо-
нентами навчаль-
ного процесу

Логічно завершена, системно
впорядкована частина теоре-
тичних і практичних умінь з
певної навчальної дисципліни,
адаптованих до індивідуальних
особливостей суб’єктів навчання
та визначених оптимальним ча-
сом для організації їх засвоєння

Частина кредитно-
модульної програ-
ми навчання (на-

вчального плану), де
дисципліна поділя-
ється на сегменти

МОДУЛЬ

 
 

Модуль — це міра, за допомогою неї можна вимірювати певну 
сукупність елементів знань. Вона характеризується структурною 
взаємодією, спорідненістю логічною завершеністю. 

З нашої точки зору, однак, ці характеристики однозначно не 
взмозі визначати весь обсяг знань, оскільки їм відповідають як 
усі знання, наприклад із фінансів підприємств, так і їх окрема ча-
стина, наприклад, структура джерел фінансування або механізм 
кредитування суб’єктів господарювання. Крім того, окремі час-
тини навчальної дисципліни мають назву — розділи. Тому ве-
дення нового у навчальний процес поняття «модуль» має вико-
нувати не лише синонімічні функції, а й нести безумовно нав-
чальне навантаження. Як показує досвід, серед суттєвих ознак 
модуля важливими є рівень адаптованості елементів знань до 
суб’єктів навчання та спроможність їх засвоїти за певний визна-
чений програмою проміжок часу. 

На кафедрі фінансів підприємств при організації навчального 
процесу впродовж вивчення студентами вибіркової дисципліни 
«Фінанси підприємств», її зміст розподіляється на два модулі 
(обов’язкова форма поточного оцінювання знань студентів) за 
семестр. Кожен модуль має бути оцінений. Студент може отри-
мати за два модулі до 20 балів. Перший модуль охоплює 5 тем 
стосовно програми курсу. Другий модуль включає 6 останніх 
тем. Досвід показує, що результати модуля мають неабияке зна-
чення як для студента, так і для викладача. Так, модуль склада-
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ється із 24 варіантів завдань. Кожний варіант включає одне тео-
ретичне питання, три — тестових завдань і одне практичне зав-
дання (задача). 

Завдяки поточній оцінці по модулю студент: 1) накопичує ба-
ли; 2) має змогу підтягнути рівень знань при підготовці до моду-
лю (особливо при наявних пропусках). Викладач, оцінюючи мо-
дульне завдання на 0, 5, 10 балів: 1) виявляє ступінь засвоєння 
матеріалу студентом; 2) прогалини в знаннях тієї чи іншої теми 
курсу у студента; 3) оцінює можливість і спроможність студен-
тами вирішити певну практичну фінансову задачу. Важливим є і 
те, що модуль не перездається студентом. Таким чином, завдяки 
впровадженню оцінки модульних завдань, досягається: більш то-
чніша і об’єктивніша оцінка рівня знань і вмінь студента; поліп-
шується результативність роботи студента; стимулює студента 
дотримуватись строків і структури навчальної дисципліни; ран-
жує студента у групі за рівнем знань. З нашої точки зору, дуже 
важливим є своєчасне доведення інформації до студентів щодо 
вимог до виконання модульних завдань і визначення заздалегідь 
певних строків, структуру, зміст модулів і обізнаність студентів 
про їх результати оцінювання навчального модулю як складової 
підсумкового результату засвоєння навчальної дисципліни. 
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ЯКА ОСОБИСТІСТЬ Є ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ? 

 
Спробую висловити деякі міркування щодо надзвичайно склад-

ної, багатовимірної теми особистості й, зокрема, формування ін-
новаційної особистості як головної мети національної вищої 
школи. Що означають словосполучення «інноваційна особис-
тість», «формування інноваційної особистості»? Чи вдалими, ко-
ректними є такі висловлювання? Про що вони нам повідомля-
ють? 

Відомо, що мова — оселя буття (Гайдеггер), а з точки зору лін-
гвістичного психоаналізу мова промовляє через нас або варто 
вміти слухати ( як ми говоримо, про що ми говоримо…), адже ми 
промовляємо про себе. 


