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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»

Швидкий розвиток світової науки, зміни у суспільному житті
вимагають оновлення системи освіти. Сьогодні і в Україні спо-
стерігаємо інтенсивний процес реформування освіти, що зумов-
люється як потребами суспільства, так і вимогами у зв’язку з
приєднанням до Болонського процесу. Так, дійсно, за сучасних
умов, щоб «утримувати» аудиторію студентів уже замало якіс-
них характеристик здібностей викладача: глибоких знань пред-
мета дослідження, вмінь динамічно, послідовно, зрозуміло і
водночас цікаво донести ці знання до студента. Одним із засобів
реформування та підвищення якості навчання є впровадження
інноваційних технологій в аудиторній і самостійній роботі сту-
дента. Кожен викладач має підбирати методи і засоби навчання
при проведенні лекцій і практичних занять відповідно до спе-
цифіки свого курсу. В сучасній освіті лекції інформаційного ха-
рактеру втрачають виняткове значення, котре вони мали в умо-
вах традиційного навчання. Широко використовуються такі
види лекцій: лекції-бесіди, гостьові лекції, міні-лекції, дискусія
з мозковою атакою, зведений виклад. Зупинимось на двох з на-
званих видів лекцій з проектуванням їх на дисципліну «Страхо-
ві послуги». Метод зведеного викладу забезпечує високий рі-
вень активізації студентів на лекційних заняттях. Це не монолог
викладача, а пропозиція в процесі лекції ряду запитань за темою
курсу, інколи і завдання практичного характеру, після виконан-
ня якого продовжується лекція. І так може повторюватись кіль-
ка разів протягом заняття.
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Крім зведеного викладу на лекціях за дисципліною «Страхові
послуги» викладачами кафедри страхування використовується
хоча один раз на семестр «гостьова» лекція, учасниками — лек-
торами якої виступають керівники провідних страхових компа-
ній, президенти об’єднань страхових організацій України (ЛСОУ,
МТСБУ, Ядерний пул) або їх заступники. Зацікавленість з боку
студентів зрозуміла (в кінці лекції студенти обов’язково мають
багато запитань): наближеність до практичного досвіду, а також
це пов’язано з категорією слухачів — з необхідністю їх вибору
майбутнього фахового спрямування.

Цікавим нововведенням, яке може бути і в гостьовій лекції, і у
зведеному викладі, є не тільки діалог «викладач—студент», а й
«викладач—викладач» [1, с. 87]. На таких лекціях має бути при-
сутній провідний спеціаліст зі страхування (відповідно до теми
лекції зі страхування авіаційних, фінансово-кредитних ризиків,
страхування життя, медичного страхування тощо). Діалоговий
підхід дає змогу студентам не просто слухати і конспектувати
нову інформацію, а й визначати своє ставлення до неї, на основі
аналізу до позицій опонентів акумулювати певну думку відпові-
дно до особистих нахилів. Ефективність сприйняття таких лекцій
залежить від багатьох умов:

1) викладач має досконало володіти навчальним матеріалом і
ситуацією на занятті, що запобігає спробам слухачів поспереча-
тися й перевести розмову на сторонні теми;

2) добре знання викладачем (лектором) робочої компетентно-
сті колеги-опонента, повне взаєморозуміння між учасниками діа-
логів;

3) застосування дидактичних засобів і прийомів, які допов-
нюють і ілюструють зміст викладу, серед яких важливе значення
має конспект-схема до теми заняття;

4) відповідна підготовленість слухачів до даного виду роботи
[1, с. 87].

Проведення таких лекцій дає змогу підвищити ефективність
засвоєння нового матеріалу, унаочнює логічний зв’язок між тео-
рією і практикою, стимулює творчу активність студентів.
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