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доц. кафедри менеджменту

АДАПТАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ДО ЗМІН У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Зрозуміло, що процес навчання як у змістовному, так і в орга-
нізаційному плані, підпорядкований тим цілям і умовам, у яких
він відбувається. Безперервні зміни у зовнішньому середовищі
обумовлюють зміну концепції та пріоритетів навчання в сучасній
вищій школі. Внаслідок цього відбуваються суттєві зміни у нав-
чальному процесі, до яких учасникам цього процесу (а саме, сту-
дентам і викладачам) необхідно адаптуватися. Як відомо з теорії
управління, для того, щоб не виникав опір нововведенням, необ-
хідно передбачити та провести певні попередні заходи.

Виокремимо основні складові зовнішнього впливу. До них
можна віднести, по-перше, зміну очікувань суспільства та робо-
тодавців до рівня підготовки (знань, вмінь) сучасних фахівців.
Щонайменш, можна казати про необхідність мати не самі знання
(хоча це також дуже важливо), а вміння їх отримувати, постійно
навчатися, розвиватися, самовдосконалюватися. Крім цього, в
сучасних умовах значно поширився перелік тих знань та вмінь,
які необхідні сучасним фахівцям. До традиційних додаються
знання іноземних мов, інформаційні знання та вміння використо-
вувати орг. техніку, комунікативні вміння, а також дуже велика
увага приділяється мобільності фахівців та їх особистісним якос-
тям. Таким чином, процес підготовки таких фахівців у вузі спря-
мований, в першу чергу, на формування практичних вмінь і на-
вичок, але це ж зовсім не зменшує значення теоретичної
підготовки. В той же час, ці тенденції впливають на зміни у фор-
мах і методах навчання, в системі оцінювання навчальної діяль-
ності, що, в свою чергу, неможливо впроваджувати без достат-
нього викладацького досвіду та мотивації. Саме в цьому полягає
перша, дуже серйозна проблема сучасного навчального процесу:

— як поєднати і встигнути це все за обмежений проміжок часу;
— як мотивувати викладачів і студентів до такої діяльності;
— як узгодити традиційні та інноваційні підходи у навчаль-

ному процесі.
По-друге, сучасні студенти, взагалі молодь, суттєво відрізня-

ються від попередніх поколінь. Як стверджують фахівці, вони —
люди зовсім іншого типу за своїми властивостями, очікуваннями,
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можливостями тощо. Суспільний вплив також здійснює свою
справу. Якщо казати об’єктивно, то нажаль дуже незначна кіль-
кість студентів сьогодні має реальну внутрішню мотивацію до
навчання, отримання знань. До речі, рівень їх базової підготовки
також досить низький і погіршується з кожним роком. За таких
умов ще більшої уваги потребує індивідуальний підхід до роботи
зі студентами. Таким чином, проблема, що виникає на підставі
цього, пов’язана:

— з розробкою та впровадженням ефективної системи зовніш-
ньої мотивації навчальної діяльності студентів;

— з організацією навчального процесу та запровадженням доціль-
ної і дієвої системи оцінювання знань та вмінь студентів;

— з розробкою і впровадженням системи варіативного навчання
та індивідуально-спрямованої роботи зі студентами.

Збереження головної мети існування вищої школи — підгото-
вки кадрового потенціалу країни — супроводжується суттєвими
змінами у можливостях та підходах до її реалізації. Ці зміни без-
посередньо пов’язані зі зміною ролей учасників навчального
процесу та їх реальної поведінки. Зміна позицій у навчальному
процесі з суб’єкт-об’єктних на суб’єкт — суб’єктні та перехід від
інформаційно-спрямованого навчання на розвиваючий тип на-
вчання вплинули на суттєві зміни рольової поведінки учасників
навчального процесу. Співпраця сьогодні є необхідною умовою
досягнення реальних цілей навчання. Але до таких змін не зав-
жди реально готові учасники процесу — викладачі, а особливо —
студенти. Бо така взаємодія передбачає дуже свідому і відповідаль-
ну поведінку. Сьогодні це залишається більш декларованою цін-
ністю, ніж реальною.

Нарешті, відповідність сучасним вимогам підготовки та реаль-
ним умовам діяльності потребує суттєвих змін у підходах до
процесу навчання. Використання нових технологій і активних
методів навчання — дуже прогресивний напрямок, але, як і в ін-
шому, тут не можна забувати про комплексний підхід у навчанні.
Тренінги, групова робота, проектування, екскурсії тощо мають
поєднуватися із ґрунтовною теоретичної підготовкою. А викори-
стання таких форм роботи викликає ще одну низку проблем,
пов’язану з недостатньою кількістю методичних, роздаткових
матеріалів, орг. техніки, великою кількістю студентів в групах,
формальними вимогами навчального процесу (які іноді не спри-
яють, а заважають впровадженню активних методів навчання),
великим навантаженням викладачів (особливо постійно зростаю-
чою кількістю паперів, які викладач має заповнювати).
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Не можна також не згадати про те, що взагалі вища школа, як і
будь яка освітня система, — це доволі інертна і консервативна
система. Усі її складові дуже повільно змінюються, поступово
усвідомлюючи ті інноваційні аспекти, які виникають у суспільст-
ві. Тому будь-які зміни в системі освіти, що потребують певного
часу для адаптації, мають відбуватися досить повільно, обґрунто-
вано і зважено. Тому не можна кожні півроку запроваджувати
якісно нові підходи у навчальний процес, бо такі соціальні експе-
рименти, як відомо, не можуть привести ні до якого позитиву.
Навпаки, іноді вони можуть привести не стільки до покращення
ситуації, скільки викликати опір та стати серйозними демотива-
торами поведінки суб’єктів навчального процесу.

Воробйова Л. В., канд. екон. наук,
доц. кафедри історії та теорії господарства

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗБАГАЧЕННЯ ЗМІСТУ
ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Враховуючи той факт, що індивідуалізація навчання реалізу-
ється в процесі суб’єктивних стосунків між педагогом і студен-
том, перед викладачем стоїть завдання удосконалення системи
застосування сучасних технологій та методів активізації навчаль-
ного процесу, яке допомогло б кожному студенту розкрити свій
творчий потенціал та сформувати сучасні компетенції.

На початку ХХІ століття із залученням вищої школи у експе-
римент з реалізації Болонських ініціатив в Україні постало пи-
тання про удосконалення вузівської лекції в сучасних умовах. На
часі актуальним є раціональне співвідношення класичної лекції з
нетрадиційними видами лекції, що сприяє урізноманітненню нав-
чального процесу і викликає інтерес студентів до самого процесу
навчання. На думку Н. А. Флоренського «Лекція повинна прив-
чати до роботи, створювати смак до науковості, давати… «дріж-
джі» інтелектуальній діяльності».

Тому з метою активізації навчального процесу нашою кафед-
рою використовуються різні види лекцій, це, перш за все:

— тематична лекція — присвячена конкретній темі;
— оглядова лекція — має місце на заочній формі та на тих

спеціальностях, де вивчення нашого основного предмету «історія
економіки та економічної думки» закінчується заліком;




