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Ще одним важливим моментом у формуванні компетенцій сту-
дентів вважаємо застосування групової роботи та виконання гру-
пових завдань, в тому числі групових проектів. Така форма органі-
зації навчального процесу сприяє не тільки отриманню кращого
результату внаслідок можливості почути різні точки зору, пропо-
зиції і в процесі дискусії прийти до більш зваженого висновку і
кращого результату, але й вчить студентів працювати колективно,
толерантно вести дискусію, сприймати інші ідеї і думки, поясню-
вати і аргументовано захищати свою позицію чи погоджуватись з
переконливими пропозиціями своїх одногрупників.

Практика показує, що багатьом студентам навіть у магістратурі бра-
кує навичок публічних виступів і презентацій, що край необхідно для
сучасного фахівця і майбутнього менеджера. Тому пропонується акти-
вніше і частіше запроваджувати як обов’язкову публічну форму захис-
ту різноманітних завдань, а для курсових робіт це має стати нормою.

При формуванні системи оцінювання знань студентів хочеться
звернути увагу на розбіжності у вітчизняній і зарубіжній практиці.
Наша система базується на оцінці поточної успішності і екзамена-
ційних завдань (відомі системи 40/60, 50/50, 50/60 тощо). Для захід-
ної практики більш розповсюдженим є підхід, що оцінює виконання
індивідуальних (куди входить в тому числі і модульний контроль і
іспит) та групових завдань, причому на старших курсах питома вага
групових завдань може дорівнювати чи навіть перевищувати долю
індивідуальної роботи.

Вважаємо що ці підходи сприятимуть формуванню у студен-
тів необхідних для бізнесу компетенцій і підвищать конкуренто-
спроможність випускників на насиченому сьогодні ринку праців-
ників економічного профілю.

Бортнікова Л. П., канд. екон. наук, доц.
кафедри політичної економії факультетів

управління та маркетингу

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ
ТА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЛЕКЦІЙ

З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Проблема якості економічної освіти та підготовки фахівців
завжди була і буде головною в будь-якій освітній системі. Вона
залежіть від змісту навчальної інформації та методики викладан-
ня економічних дисциплін.
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Лекція, як основна організаційно-методична форма навчання, ви-
ступає як система передавання інформації для формування економіч-
них знань, економічного мислення та поведінки в реальному житті.
Основне призначення лекції — гнучке керування пізнавальною дія-
льністю студентів, що сприяє становленню особистості. В сучасних
умовах лекція все більше виконує проблемно-установчу функцію, що
забезпечує керування пізнавальною діяльністю студентів в процесі
підготовки до практичних занять. «Знати, щоб навчитись робити» —
таким має бути епіграф до лекції з економічних дисциплін.

Готуючи лекцію, необхідно виходити з того, що треба давати
тільки той матеріал, який потребує роздумів. Велику увагу необ-
хідно приділити розробленню питань та завдань з даної теми.
Методика проведення лекції складається з її підготовки, розроб-
ки системи контролю за якістю навчального матеріалу, а також
самоконтролю й контролю за якістю викладання з боку кафедри.

Лекція, як і кожне заняття, повинна бути корисною, цікавою,
мати навчальний ефект. Для цього потрібні текст інформації та
уміння його передати. Не можна вважати себе успішним викла-
дачем, якщо студенти нічого не зрозуміють і не наважаться роби-
ти. Тому, розглядаючи проблеми ефективного викладання в про-
цесі лекції, необхідно підкреслити органічний зв’язок методики
викладання з психологією навчання.

Сучасні тенденції педагогічного досвіду свідчать, що лекція в
традиційному менторському стилі втрачає актуальність. Основні
економічні категорії сприймаються і засвоюються досить легко, як-
що наявні чітка наукова аргументація, доступний виклад, добре
продуманий розподіл за розділами і темами, зручний та інформатив-
ний ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми тощо).

Для закріплення знань в кінці кожної теми можна дати ком-
плекс основних питань з даної теми, навчальні завдання. Крім
того, необхідно в кінці теми формулювати основні положення,
висновки, наводити приклади з господарської практики. У вдос-
коналенні методики проведення лекції з економічних дисциплін
необхідно звернути увагу на вивчення досвіду інших фахівців,
співробітництво з однодумцями, порівняння своєї праці з діяль-
ністю інших, що сприятиме уникненню багатьох помилок тощо.
Цікавість і змістовність лекції залежать не стільки від нав-
чального матеріалу, скільки від способу, методики його викла-
дання. Є чудове прислів’я: «Благо творить не той, хто годує лю-
дину рибою, а той, хто навчить її риболовлі». Важливо не
нав’язувати студентам стандартних рішень, а стимулювати твор-
че мислення.




