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но використовують «високий стиль» коректності та шанобливо-
сті. У результаті українська мова перетворилася на мову духовної
і державотворчої еліти.

Основне завдання літературної студії «Українське слово» —
засобами художнього слова сформувати гідного громадянина не-
залежної України.

З. О. Пальян, канд. екон. наук, доц.,
І. А. Гончар, канд. екон. наук, старш. викл.,

 кафедра статистики

ЕЛЕМЕНТИ РОЗВИТКУ
АНАЛІТИЧНО-ПОШУКОВОГО МИСЛЕННЯ

СТУДЕНТІВ У КУРСІ «ДЕМОГРАФІЯ»

Спрямованість сучасної освіти на самостійну роботу студентів
вимагає переосмислення підходів щодо її організації. Традиційні
прийоми, що здебільшого передбачають видачу завдань та їхню
перевірку, не є ефективними в умовах тотального завантаження
студентів завданнями для самостійного вивчення. Вимоги часу
потребують вмінь застосовувати набуті знання в конкретних
практичних ситуаціях, вирішувати нетипові проблемні завдання,
готувати аналітичні доповіді та презентувати результати своїх
досліджень. Тому розвиток аналітично-пошукового мислення сту-
дентів в умовах самостійності навчання стає одним з головних
завдань сучасної освіти.

Реалізація цього завдання може здійснюватись за різними
схемами залежно від поділу курсів на нормативні та вибіркові.
Саме у викладанні вибіркових дисциплін виникає найбільше
складнощів з формуванням понятійного апарату у студентів че-
рез короткий час їхнього спілкування із викладачем. Окрім того,
існуюче методичне забезпечення та формальний, далекий від ре-
алій характер практичних завдань призводить до засвоєння мате-
ріалу переважно на репродуктивному рівні. Змінити таку ситуа-
цію можна переглянувши підходи до проведення занять. Викла-
дачами кафедри статистики були запропоновані та впроваджені
зміни в організацію навчального процесу вивчення вибіркового
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курсу «Демографія», що викладається для студентів економічних
спеціальностей усіх форм навчання.

Зокрема, до конспекту лекцій включені результати власних
наукових досліджень викладачів кафедри, а також досліджень у
співпраці з Інститутом демографії НАН України та Державним
комітетом статистики України. Запропоновані студентам наочні
матеріали характеризують існуючу демографічну ситуацію в
країні та дозволяють здійснити порівняння її становища з інши-
ми країнами Світу, розкривають характер відтворення та етапи
еволюції населення України за остання два сторіччя. Такий під-
хід стимулює зацікавленість та вмотивованості студентів, що
виражається у розумінні важливості вивчення курсу, можливо-
стях реального використання набутих знань, та оволодіння інфор-
мацією про сучасний стан населення країни часткою якої є ко-
жен з них.

Інший підхід — практична реалізація набутих знань. Для цьо-
го студентам пропонується здійснити власне дослідження демо-
графічного стану населення певного регіону України. Дослі-
дження здійснюється за даними, сформованими та розміщеними
на FTP сервері університету викладачами кафедри статистики.
База даних використовується для виконання завдань з двох дис-
циплін: «Демографія» та «Демографічна статистика» (база даних
налічує 54 варіанти завдань відповідно до кількості регіонів
України в розрізі видів поселень). Розв’язання конкретних дослі-
дницьких задач дозволяє розвинути у студентів вміння застосо-
вувати набуті знання в нетипових проблемних ситуаціях. Зокре-
ма, перебіг демографічних процесів в окремих регіонах України
може суттєво різнитись. У ході виконання завдань виявлений до-
датковий, специфічний мотив у студентів з інших регіонів —
прагнення дізнатись про особливості демографічного становища
саме їхньої батьківщини, що спонукає їх до додаткових дослі-
джень у цьому напрямі.

Важливим є те, що аудиторний час практичних та семінарсь-
ких занять витрачається виключно на аналіз отриманих результа-
тів, їх презентацію та обговорення в межах групах. При цьому,
розрахункову частину та всі технічні операції виносять на само-
стійне виконання студентами в позааудиторний час. Такий роз-
поділ часу дозволяє максимально ефективно використовувати
його для живого спілкування у діалозі викладач — студент.

Реалізація зазначених підходів сприяє мотивації самостій-
ного навчання студентів та розвитку аналітично-пошукового
мислення.


