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ЧАСОВА ТА ЗМІСТОВА СТРУКТУРИЗАЦІЯ АУДИТОРНИХ
ЗАНЯТЬ З ПРОФІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРСЬКОГО

РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Багаторічний досвід викладання дисциплін «Операційний мене-
джмент» та «Управління конкурентоспроможністю підприємства»
на факультеті економіки та управління (спец. «Менеджмент проми-
слових підприємств») дозволив сформулювати деякі рекомендації
щодо ефективної організації аудиторної роботи викладача. Ці ви-
сновки та рекомендації, викладені далі, мають універсальний харак-
тер, і можуть бути використаними при вдосконаленні аудиторної
роботи викладачів КНЕУ при викладанні профільних дисциплін ба-
калаврського рівня підготовки студентів.

У складі практичного та семінарського заняття завжди присутня
деяка кількість постійно повторюваних від заняття до заняття еле-
ментів. Що характерно — певну їх частину прив’язано до початку
заняття, іншу — до його закінчення. Серед стабільно повторюваних
початкових елементів можна виділити перекличку (середня трива-
лість — до 2 хв.), експрес-тестування (5—7 хв.), оголошення ре-
зультатів та розбирання типових помилок експрес-тестування, що
проводилося на попередньому занятті (5—7 хв.). Постійно повто-
рюваними прикінцевими складовими виступають: оголошення оці-
нок за результати роботи студентів протягом поточного заняття
(1—2 хв.), формулювання домашнього завдання (1—2 хв.), рекоме-
ндації щодо підготовки до наступного заняття (1—2 хв.).

Структуризація часу, що залишається, залежить від типу за-
няття (семінарське, практичне, практичне з використанням кейс-
методу) та, відповідно, від навчальних цілей, реалізації яких дане
заняття служить (перевірка, повторення та поглиблення знань з
теорії, отримання аналітико-розрахункових та дослідницько-
управлінських навичок тощо).

На семінарському занятті вагома частина часу відводиться
опитуванню з теоретичних аспектів дисципліни, обговоренню
проблемних моментів теми і дискусійних питань. Вимогами, що
оптимізують використання аудиторного часу, є конкретність, ла-
конічність відповідей і виступів студентів, недопущення відволі-
кання від предмету обговорення тощо.
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Практичне заняття може бути присвячене набуттю розрахунко-
вих, аналітичних і управлінських навичок шляхом розв’язку задач,
вирішення аналітичних завдань прикладного характеру тощо. Міні-
мізації втрат часу сприятиме ретельне матеріальне забезпечення
навчального процесу для прискорення ознайомлення зі змістом за-
вдання (роздрукування відповідних завдань у достатній кількості
екземплярів або використання проекторів), ґрунтовне відшліфову-
вання змісту завдань (для запобігання помилок) та форми їх подан-
ня (задля покращення сприйняття та розуміння студентами) тощо.

Відокремлення з-поміж усіх практичних занять такого, що ба-
зується на застосуванні кейс-методу, зумовлене специфічною його
структурою, коли весь час заняття, за виключенням обов’язкових
постійно повторюваних елементів, про які вже згадувалося вище
(перекличка, рекомендації щодо підготовки до наступного заняття
та ін.), відводиться на розгляд конкретної бізнес-ситуації, що ви-
магає прийняття конкретних управлінських рішень. У процесі ро-
боти над кейсом викладач спрямовує пошук таких рішень поділе-
ною на декілька конкуруючих груп аудиторією. Застосування
кейс-методу вимагає прискіпливого контролю за витратами часу,
оскільки передбачає презентацію результатів роботи декількох
груп, кожній з яких треба виділити час, та резервування приблизно
5—7 хв. на підведення підсумків обговорення викладачем.

Таким чином, опрацювання часової структури заняття шляхом
виокремлення основних складових кожного заняття та визначен-
ня витрат часу на їх реалізацію створює умови для подальшої оп-
тимізації затрат часу на різні види аудиторної роботи викладача.
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Умови функціонування і розвитку освітніх закладів в інфор-
маційній економіці суттєво відрізняються від особливостей існу-
вання і досягнення конкурентних переваг в індустріальну епоху.




