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Розділ 2. ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО

РІВНЯ «МАГІСТР» ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФОРМУВАННЯ

О. В. Аксьонова, канд. екон. наук, доц.,
кафедра педагогіки та психології

МІЖПРЕДМЕТНИЙ ПІДХІД В ЕКОНОМІЧНОМУ
НАВЧАННІ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ

Підготовка магістрів потребує нових підходів до підвищення
рівня їх компетентності. Це стосується, насамперед, розвитку
креативності та інноваційності економічного мислення та поведін-
ки, науково-дослідницьких навичок і готовності до майбутніх
змін в економічному середовищі, вміння якісно опрацьовувати
нову інформацію та приймати дієві рішення для отримання очі-
куваного результату. В цілому ця підготовка має бути спрямова-
на на опанування належною економічною культурою, виховання
навички вчитися на протязі всього життя.

Вважаємо доцільним звернути увагу на важливість міжпред-
метного підходу в активізації економічного навчання. Серед су-
часних методів реалізації цього підходу — динамічне навчання,
глибоке занурення в конкретні дисципліни, метод проектів, за-
стосування інтелект-карт, створення «банку міжпредметних си-
туацій», використання ситуативних тестів з метою діагностики
рівня сформованості практичного інтелекту й економічного ми-
слення студентів тощо. Слід зауважити, що певний досвід між-
предметного підходу існує не тільки в закордонній практиці ви-
кладання. Ще в 1979—1983 рр. у КНЕУ за завданням Міністер-
ства освіти був успішно проведений відповідний педагогічний
експеримент. Так, на кафедрі «Економіка праці» була розробле-
на і протягом багатьох років проводилася міжпредметна діло-
ва гра ЕОНТ за матеріалами промислових підприємств міста
Києва.

Серед можливих варіантів підвищення якості економічної під-
готовки магістрів КНЕУ ми пропонуємо проект міжпредметного
тренінг-курсу «Магістр» (дивись Схему на наступній сторінці).
Програма цього тренінг-курсу спрямована на створення і прове-
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дення комплексних міжпредметних тренінгових занять як скла-
дової форми модульного контролю й аналізу рівня практичної
компетентності магістрантів КНЕУ.

Слід підкреслити, що міжпредметні тренінгові заняття відріз-
няються від інших видів тренінгових занять тим, що їх учасники
в процесі вирішення міжпредметних навчальних та науково-
дослідницьких завдань повинні інтегрувати та синтезувати ком-
плекс знань і навичок, які вони засвоїли в процесі економічної і
психолого-методичної підготовки в КНЕУ.

Метою вищезазначеного тренінг-курсу є аналіз і підвищення
рівня сформованості практичного економічного інтелекту та
професійних навичок майбутніх магістрів, опанування сучасних
методик розвитку економічного мислення і поведінки та практич-
ного виконання колективних навчально-дослідницьких проектів.
Останні відіграють роль магістерських дисертацій, розвивають
креативний та інноваційний підхід до підприємницької та науко-
вої діяльності.

Для методичної підтримки проекту підготовлені матеріали до
установчих лекцій, проведення тренінгів міжпредметного типу та
тренінгів з розвитку креативності та інноваційності мислення і
поведінки, а також міжпредметний навчальний посібник «Мето-
дика викладання економічних дисциплін».

Обираючи склад викладачів до роботи в міжпредметних тре-
нінгах, слід дуже чітко усвідомлювати, що вони повинні мати
власне бажання брати участь у реалізації проекту, бути фахів-
цями з досвідом практичної та науково-дослідницької діяльно-
сті в економічній сфері, бути креативними, мати схильність до
інноваційних змін в економіці, а також вміти організовувати ро-
боту команд і співпрацювати зі студентами. Крім того, такі ви-
кладачі повинні певним чином стимулюватися керівництвом
ВНЗ.

Автор глибоко поважає компетентність своїх колег з випус-
каючих кафедр та їх роботу, що проводиться в цьому напрямі.
Також зрозуміло, що основні принципи розвитку міжпредмет-
ного підходу в економічному навчанні, як і кінцеву модель
комплексного міжпредметного тренінг-курсу «Магістр» та
комплексних міжпредметних занять з цього курсу, можна по-
бачити тільки в результаті творчої співпраці викладачів, нау-
ковців, методистів з економічною базовою освітою та самих
студентів і магістрантів. Тому підготовлений нами матеріал —
це тільки проект для обговорення та експериментальної пере-
вірки.
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Схема комплексного міжпредметного
тренінг-курсу «Магістр»

Навчальний посібник із загальних теоретичних і методичних питань

Для викладачів Для магістрантівУстановчі лекції

Тренінги з удосконален-
ня стилю викладання,
розвитку міжпредметних
підходів тощо

Аналіз існуючих пред-
метних і міжпредмет-
них тренінгових занять
випускаючих кафедр

Тренінги з розвит-
ку економічного
мислення та
поведінки тощо

Вироблення узгодженого підходу до міжпредметних засад у підготовці
магістрантів. Аналіз і визначення потреб за кожною магістерською
програмою — бази міжпредметних знань і навичок

Створення команди викладачів для підготовки і проведення КМТ магістр.
Розподіл функцій тренерів-викладачів

Методичні матеріали (вказівки) для підготовки і проведення КМТ магістр

Пам’ятка для
викладачів

Посібник для
магістрантів

Предметні тренінгові заняття та міжпредметні тренінги випускаючих
кафедр і з окремих магістерських програм

Установчі лекції та тренінги з підготовки і проведення КМТмагістр

Розроблення командою викладачів узгодженої моделі КМТмагістр.
Наповнення матриці КМТ магістр — створення Банку міжпредметних
ситуацій і навчальних науково-дослідницьких проектів

Проведення комплексного міжпредметного тренінга «Магістр»

Аналіз і оцінювання результатів КМТмагістр


