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— підвищення інтересу до вивчення предмету;
— зростання мотивації до навчання.
Слід виділити переваги мультимедійних презентацій:
— презентації дають змогу викладачу зацікавити студентську

аудиторію предметом — заняття стають більш емоційними;
— презентації можуть створюватися не тільки для показу на

великому екрані для студентської групи в аудиторії, але також
можуть використовуватися для індивідуального перегляду на
комп’ютері.

— комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для
занять із безпосередньою участю викладача, так і без його участі
(наприклад, під час виконання необхідного об’єму самостійної
роботи, передбаченої навчальною програмою дисципліни).

— маневреність при доборі потрібної послідовності відобра-
ження навчальної інформації.

Крім того, мультимедійні презентації легко тиражуються та
розповсюджуються. Створені на інших носіях схеми, таблиці,
слайди, відеокліпи, звукові фрагменти легко зберігаються в елек-
тронному вигляді за допомогою презентацій.

Підсумовуючи вище сказане, можна зазначити, що досвід вико-
ристання програмного продукту PowerPoint, показав його надзви-
чайно високу ефективність, яка була цілком передбачувана, адже
процес викладання — це, по суті, і є презентація навчального мате-
ріалу. Використання різноманітних можливостей, які надає програ-
мний продукт PowerPoint для викладача вибіркових дисциплін, від-
криває безмежні простори педагогічної творчості, а студенти із
зацікавленням набувають нових знань і більш ефективно засвоюють
попередній матеріал і надалі показують високі результати.

Сабадош Г. О., канд. екон. наук, доц.
кафедри макроекономіки і державного управління

ОРІЄНТАЦІЯ АУДИТОРНИХ ЗАЙНЯТИ НА ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

Актуальною є проблема пошуку форм проведення аудиторних
занять, які дозволяють організувати розумову діяльність так, щоб
вона приводила до ефективного засвоєння нових знань. Якісно
модифіковані процеси мислення були названі евристичними, і на
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цій основі виникла евристика, — наука, що вивчає закономірнос-
ті побудови нових дій у новій ситуації, тобто організацію проду-
ктивних процесів мислення, на основі яких здійснюється інтен-
сифікація процесу генерування ідей і послідовне підвищення їх
вірогідності.

Педагогічна евристика дозволяє розглядати принципові пи-
тання організації розумової діяльності у процесі освоєння систе-
ми професійних знань, умінь і навичок.

Педагогічна евристика сьогодні переживає період формування
на основі великого експериментального та практичного матеріа-
лу і визначення стратегічних напрямків досліджень.

Враховуючи дидактичні особливості евристичного навчання,
його можна приманять в аудиторних занять. У цей час існує чи-
мало класифікацій форм евристичного навчання. При цьому по-
няття форми стосовно навчання використовується у двох варіан-
тах: як властиво форми навчання і як форми організації навчання.

Найбільш ефективним методом навчання, особливо у викла-
данні економічних дисциплін є метод проблемного навчання.

Якщо в традиційній лекції використовуються переважно
роз’яснення, ілюстрація, опис, приведення прикладів, то в про-
блемній лекції — всебічний аналіз явищ, науковий пошук істини.
Проблемна лекція опирається, на логіку послідовно змодельова-
них проблемних ситуацій шляхом постановки проблемних пи-
тань або постановки проблемних завдань.

Проблемна ситуація — це складна суперечлива обстановка,
створювана за заняттях шляхом постановки проблемних питань,
що вимагає активної пізнавальної діяльності.

Проблемне питання містить у собі діалектичне протиріччя й
вимагає для вирішення не відтворення існуючих знань, а мірку-
вання, порівняння, пошуку, придбання нових знань або застосу-
вання отриманих раніше.

Рівень складності та характер проблем залежать від рівня під-
готовки аудиторії.

Викладач повинен не тільки дозволити протиріччя, але й показа-
ти логіку, методику, активізувати розумову діяльність, яка базується
на діалектичному методі пізнання складних явищ. Це вимагає пев-
ного часу, тому від викладача потрібна попередня робота по відбору
навчального матеріалу і підготовці «сценарію» лекції.

Процес підготовки та проведення проблемної лекції можна
умовно розділити на етапи:

— аналіз і відбір основного ключового матеріалу, який стано-
вить логічну структуру курсу;
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— вибір основних проблем і трансформація їх у проблемні си-
туації;

— побудова логіки і методики вирішення кожної проблемної
ситуації;

— компонування всього лекційного матеріалу в цілісну сис-
тему знань;

— прогнозування успішності застосування методичних при-
йомів активізації уваги і мислення студентів;

— коректування і остаточна підготовка методики лекції.
Уміння вирішувати проблеми є найважливішою ключовою

професійною компетенцією, необхідної людині в будь-якій сфері
діяльності і повсякденному життя. Якщо студенти опанують
уміння вирішувати проблеми, їх цінність для організацій, де вони
будуть працювати в майбутньому зросте.

У ході розв’язку проблеми, що визначаються під час прове-
дення аудиторних занять: поглиблюють свої знання по конкрет-
ному питанню; розвивають уміння вирішувати проблеми, засто-
совуючи теорію і практику; розвивають свої комунікативні
вміння.

Таким чином, на лекції проблемного характеру студенти пе-
ребувають у постійному процесі спілкування з лектором, і в кін-
цевому результаті стають співавторами процесу розв’язання про-
блемних завдань.

Можна зробити висновок, що використання методу активного
навчання під час проведення аудиторних занять сприяє розвитку
професійних компетенцій у студентів.
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